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كلمة افتتاحية:
يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير أنشطة المنظمة العربية للسياحة واعمالها التي أنجزت خالل عام 
2017م والتي ما كان لها ان تتحقق لوال توفيق الله تعالى ودعم رئيسها الفخري صاحب السمو 
الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودعم 

مجلسكم الموقر وتعاون فريق األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة.
قامت  وما   )19( دورته  في  الوزاري  المجلس  تكليفات  من  تنفيذه  تم  ما  على  التقرير  ويشتمل 
المنظمة بتنفيذه في االستراتيجية العربية للسياحة باإلضافة إلى االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

التي وقعتها مع شركاء استراتيجيين لخدمة أهداف االستراتيجية العربية للسياحة . 
والمشاركة  العربية  الدول  من  لعدد  العمل  فريق  بها  قام  التي  الزيارات  على  التقرير  يحتوي  كما 
في المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية مع عدة دول عربية وصديقة لدعم وتنمية فكر 
المنظمة النابع من مجلسكم الموقر لتحقيق  مبدأ "نحو سياحة عربية بينية متكاملة" والتي 

تعتبر المالذ اآلمن لهذه الصناعة الكبرى و نسعى جميعًا لتنميتها وتطويرها. 
لخطة  دعمًا  مشاريع  عدة  تنفيذ  في  المنظمة  بادرت  السياحي  المجال  في  االستثمار  وألهمية 
المجلس وتوجهاته من خالل االستراتيجية العربية للسياحة والتي تتعلق بضمان االستثمار السياحي 
وبطاقات الكريدي مكس االئتمانية ومشروع سياحة الكروز  لربط عدة محطات عربية بحرية فيما 

بينها لتنمية السياحة البينية.
منه  االستفادة  يمكن  إلكتروني  موقع  بإنشاء  المنظمة  بادرت  العربية  للسياحة  الترويج  ولضرورة 
السياحية  البرامج  لكافة  والترويج  للتسويق  العربية  البوابة  هو  لهم  ليكون  العربية  الدول  لكافة 
امتداد  على  السياحية  واألخبار  الفعاليات  بكافة  تهتم  والتي  بوردنج"  "مجلة  كذلك  واصدرت  
على  يعمل  والذي  سفر"  "جواز  األول  السياحي  التلفزيوني  البرنامج  رعت  وأيضًا   ، العربي  الوطن 
ترويج الوجهات السياحية العربية، وانطالقًا من أهمية التدريب للعاملين في قطاع السياحة قامت 
خبراء  خالل  من  تنفذها  والتي  السياحية  التدريبية  البرامج  من  متميزة  رزنامة  بتقديم  المنظمة 

متميزين بهذا المجال .
سياحية  أنماط  المنظمة  صممت  العربية  الدول  في  للسياحة  العربي  الشباب  شريحة  ولتشجيع 
بعض  في  الشباب  مشاركة  خالل  من  العربية  البينية  السياحة  وتطوير  تنمية  على  تساعد  جديدة 
البحرية  الزوراق  سباق  ورياضة   ،  17 فيفا  اإللكترونية  للرياضة  العربية  "البطولة  الرياضية  األلعاب 

الفورمال 1، وصيد األسماك البيئي" 
داعيين الله العلي القدير أن يكون عام 2018م عام خير وبركة عليكم جميعًا محققين كل آمالنا 

وطموحاتنا
     

د. بندر بن فهد آل فهيد

الرئيس
عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك



السنوي التقرير 

العام التقرير 

اجتماع الدورة الثانية 
للمجلس التنفيذي للمنظمة 

الجمهورية التونسية 
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اجتماع الدورة الثانية للمجلس التنفيذي للمنظمة 
الجمهورية التونسية 

رأس صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدا لعزيز رئيس الهيئة 

للسياحة  العربية  للمنظمة  الفخري  الرئيس  الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة 

اجتامع املجلس التنفيذي للمنظمة يف دورته الثانية بالجمهورية التونسية بحضور 

والجمهورية  فلسطني  ودولة  من سلطنة عامن  السياحة  وزراء  املعاىل  أصحاب 

البحرين  ومملكة  السودان  جمهورية  وسفراء  اليمنية  والجمهورية  التونسية 

وفريق االمانة العامة للمنظمة.

ومثن سموه يف كلمة ألقاها يف بداية االجتامع الجهود الكبرية والدور الرائد الذي 

تنهض به املنظمة يف دعم ومتكني السياحة العربية وتعزيز دورها عىل مختلف 

األداء  من  عالية  مستويات  إىل  انتقلت  املنظمة  أن  سموه  وأوضح   ، املجاالت 

االحرتايف وتقديم املشاريع الرائدة التي تعزز من العمل العريب املشرتك وتزيل 

جميع العوائق التي قد تواجه السياحة يف الوطن العريب، إىل جانب دورها املحوري 

السياحة يف  أن  مؤكداً  الدويل،  املستوى  العربية عىل  الجهود  تنسيق  واملهم يف 

العامل هي صناعة احرتافية واملنظمة قادرة عىل النهوض بهذا الدور وخدمته.
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وأكد سموه بأن ما طرح يف االجتامع من اسرتاتيجيات ورؤى ومبادرات قدمتها 

املنظمة يعكس حجم العمل التي تقوم به والرؤية الواضحة التي تنتهجها، مثمنا 

الدعم الكبري الذي تلقاه املنظمة من جميع البلدان العربية ومتمنياً للمنظمة 

كل التوفيق لخدمة البلدان العربية وان تكون يف مستوى التطلعات”.

وعرض معاىل رئيس املنظمة الدكتور / بندر بن فهد آل فهيد عىل االجتامع :

1- التقرير السنوي للمنظمة وانجازاتها للعام 2016م.

لعام  املعدة  وفعالياتها  وبرامجها  املنظمة  اسرتاتيجيات  عىل  املجلس  اطلع   -2

2018 باالضافة لعرض برامجها ىف مجال التدريب والتأهيل للمشآت السياحية .

3- مرشوع لوحة االحصاء السياحى .

4- القرية العربية .

.BBK 5- بطاقة الكريدى مكس االئتامنية بالتعاون مع بنك البحرين والكويت

6-  وبرنامج الهوبوكنج للحجوزات الفندقية .
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7- مرشوع بوالص ضامن االستثامر بالتعاون مع املؤسسة االسالمية لضامن االستثامر.

8- مرشوع صندوق التنمية السياحية للحد من البطالة.

من  نخبة  تضم  والتي  املنظمة  اطار  يف  التحكيم  لهيئة  األسايس  النظام  الئحة   -9

املتميزين يف التحكيم عىل امتداد الوطن العريب ملعالجة العديد من قضايا االستثامر 

السياحي بالدول العربية .

10- دعوة كافة الدول العربية ألهمية االحتفال بيوم السياحة العريب يوم 24 فرباير 

من كل عام. 

دورته  يف  للمنظمة  التنفيذي  املجلس  اجتامع  يقام  ان  االجتامع  نهاية  يف  وتقرر 

املليك  السمو  دعوة صاحب  عىل  بناءاً  املنورة  املدينة  وزيارة  ينبع  مبدينة  الثالثة 

االمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز وقدم معاىل رئيس املنظمة وأعضاء املجلس 

التنفيذي شكرهم وتقديرهم لدولة املقر وعىل رأسها خادم الحرمني الرشيفني امللك 

سلامن بن عبد العزيز وصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز 

عىل الدعم الالمحدود التي تحظى به املنظمة لتطوير وتنمية العمل العريب املشرتك 

يف املجال السياحي والتي تحرص اململكة عىل تنميته وتطويره يف شتى املجاالت.



السنوي التقرير 

العام التقرير 

تدشين احتفالية
أبها عاصمة السياحة العربية 

لعام 2017 
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تدشين أبها عاصمة السياحة العربية لعام 2017م



11 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م

ُدشنت احتفالية أبها عاصمة السياحة العربية لعام 2017م برعاية صاحب                     

السمو املليك االمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آِل سعود أمري منطقة عسري 

آل  عبدالعزيز  بن  سلامن  بن  سلطان  األمري  املليك  السمو  صاحب  وبحضور 

سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني والرئيس الفخري ملنظمة 

السياحة العربية ومعايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد 

السياحة  وزراء  واملعايل  األمراء  السمو  أصحاب  من  عدد  ومبشاركة  فهيد  آل 

بالدول العربية والسفراء العرب املعتمدين باململكة العربية السعودية، ونخبة 

من رجال الفكر والثقافة من مختلف الدول العريب.

وأشاد معايل رئيس املنظمة بجهود صاحب السمو املليك األمري سلطان   

بن سلامن بن عبدالعزيز ودعمه حتى نالت أبها لقب عاصمة السياحة العربية 

لعام 2017، الذي وهو إنجاز يأيت نتيجة للجهود الجبارة املبذولة عىل مدى 

األعوام بني كافة الجهات واألطراف املعنية.
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وأن هذه املناسبة أتت نتيجة لرتسيخ وتعزيز روابط التعاون والتنسيق   

السياحية يف  الهيئات  للسياحة وجميع  العربية  املنظمة  بني  املشرتك  والعمل 

الحيوي،  القطاع  هذا  وتطوير  البينية  بالسياحة  لالرتقاء  العريب  الخليج  دول 

الذي يعد ويشكل ركيزة لالقتصادات املنطقة يف املستقبل.

مبناسبة  العربية  السياحة  مبفتاح  أبها  االحتفالية  أثناء  املنظمة  وكرمت   

حصولها عىل لقب عاصمة السياحة العربية وعرضت ضمن االحتفالية برنامجاً 

متميزاً من الفعاليات وعرض فيلم وثائقي قصري، ومشهد درامي وعمل فني 

بعنوان "جبني الصبح يا أبها " مبشاركة عدد من الفرق الشعبية التي قدمت 

أنواًعا مختلفة من تراث املنطقة. 

وصاحب التدشني عىل هامشه معرًضا ضم أكرث من 20 جناًحا شاركت فيه   

الهيئات والرشكات املعنية بالقطاع السياحي يف منطقة عسري.



السنوي التقرير 

العام التقرير 

الزيارات واللقاءات 
الرسمية
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استقبال فخامة رئيس الجمهورية التونسية لصاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة ورئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحضور معالي رئيس المنظمة 

العربية للسياحة وأصحاب المعالي وزراء السياحة العرب

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبيس بقرص قرطاج، األمري سلطان بن سلامن 
والرئيس  السعودي  الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  العزيز،  عبد  بن 
العريب  املنتدى  يف  للمشاركة  تونس  يزور  الذي  للسياحة،  العربية  للمنظمة  الفخري 

التونيس لالستثامر السياحي.
ونقل األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز إىل رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز وويل عهده صاحب السمّو املليك األمري محّمد بن 
سلامن، ومتنياتهام الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم واالستقرار. وأشاد 
البلدين، معتربا أّن تونس متّر بتجربة  التاريخية الوطيدة التي تجمع  مبتانة العالقات 
مهمة عىل درب تحقيق مزيد من االستقرار والنمّو مّكنت من تنشيط عديد القطاعات 

االقتصادية وعىل رأسها القطاع السياحي.
وعىل صعيد آخر، أطلع سمو األمري رئيس الدولة عىل نتائج زيارته إىل تونس التي تُّوجت 
بتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ملدة ثالث سنوات يهدف إىل تدعيم التعاون 
السعوديني  املستثمرين  اهتامم  وأكّد  السياحي،  والتدريب  الخربات  وتبادل  املشرتك 
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بتونس ورغبتهم يف بعث مشاريع فيها، مربزا حرص اململكة العربية السعودية عىل مزيد 
دفع نسق التعاون بني البلدين يف املجال السياحي ويف غريه من املجاالت.

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لحرص األمري سلطان بن سلامن بن 
عبد العزيز عىل املشاركة يف املنتدى املذكور، معتربا هذه املشاركة رسالة دعم ومساندة 
لتونس خصوصا يف ظّل التحديات االقتصادية التي تعيشها البالد وتحفيزا لرجال األعامل 
تحسّن  بفضل  ملحوظة  انتعاشة  يشهد  بدأ  الذي  السياحي  القطاع  يف  االستثامر  عىل 

الظروف األمنية وتطور مناخ االستثامر.
ورّحب رئيس الجمهورية مبا تّم التوّصل إليه من نتائج خالل هذا املنتدى وأكّد أّن تونس 
تُعّول عىل مثل هذه املنتديات التي من شأنها تعزيز ثقة املستثمرين ودفع عجلة التنمية 
يف تونس، معربا عن أمله يف أن تُفيض إىل نتائج يستفيد منها الجميع وال سيام الشباب.

ومنح رئيس الجمهورية، خالل اللقاء، الصنف األّول من وسام االستحقاق السياحي لألمري 
التعاون  لتعزيز  األعامل  قّدمه من جليل  ملا  تقديرا  العزيز  بن عبد  بن سلامن  سلطان 
الثنايئ يف مجال السياحة بني الجمهورية التونسية واململكة العربية السعودية واسهاماته 

الرائدة يف دعم وتطوير العمل العريب املشرتك يف القطاع السياحي.
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دولة الوزير األول بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية السيد يحيى 
ولد حدمين يستقبل معالي رئيس المنظمة ووفد المنظمة 

المرافق لمعاليه

استقبل دولة الوزير األول بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية السيد يحيى 

ولد حدمني مبكتبه بالوزارة االوىل يف نواكشوط معايل الدكتور بندر آل الفهد، 

التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  ومعايل  للسياحة  العربية  املنظمة  رئيس 

للمنظمة وزير السياحة اليمني الدكتور عبد املجيد قباطي ووفد املنظمة 

اللقاء  خالل  وجرى  املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  زيارة  اثناء  املرافق 

املنظمة ووزارة  املشرتك فيام بني  التعاون  األول عىل  الوزير  اطالع دولة 

السياحة والصناعات التقليدية مبوريتانيا.



17 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م

دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية السيد. يوسف 
الشاهد يستقبل وفد من المنظمة العربية للسياحة

بقرص  الشاهد  يوسف  التونسية  بالجمهورية  الحكومة  رئيس  دولة  استقبل 

الحكومة بالقصبة وفدا من املنظمة العربية للسياحة معايل الدكتور بندر بن 

نائب  قباطي  عبداملجيد  محمد  الدكتور  ومعايل  املنظمة  رئيس  فهيد  آل  فهد 

األمانة  ومنسويب  اليمنية  بالجمهورية  السياحة  وزير  التنفيذي  املجلس  رئيس 

العامة للمنظمة وعدد من املستثمرين يف القطاع السياحي املشاركني يف املنتدى 

العريب التونيس لالستثامر السياحي.

الوثيق فيام بني  التعاون  الحكومة عىل  اللقاء اطالع دولة رئيس  وجرى خالل 

املنظمة ووزارة السياحة بالجمهورية التونسية والجهود املبذولة لدعم القطاع 

السياحي التونيس.
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معالي األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية 
بجامعة الدول العربية يزور المنظمة العربية للسياحة 

استقبل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة وأعضاء األمانة العامة للمنظمة 

معايل السفري. الدكتور كامل حسن عيل األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية 

بجامعة الدول العربية.

وقدم معايل رئيس املنظمة رشحاً ألنشطة وأعامل املنظمة واملشاريع التي تقوم 

بتنفيذها بالتعاون مع وزارات وهيئات السياحة بالدول العربية واألمانة العامة 

لجامعة الدول العربية ممثلة بإدارة النقل والسياحة خالل العام الحايل 2017م، 

وما سيتم تنفيذها خالل العام 2018م. 

تنفيذ  يف  املنظمة  جهود  عىل  مثنياً  املنظمة  مبنى  عىل  بجولة  معاليه  وقام 

اسرتاتيجية املجلس الوزاري العريب للسياحة ويف نهاية اللقاء تم تكريم معايل 

األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية بدرع املنظمة.
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استقبل الشيخ . خالد بن حمود آل خليفة رئيس هيئة البحرين للسياحة واملعارض مبكتبه 
معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد املرافق ملعاليه 
وقد أثنى عىل الجهود الالفتة التي تبذلها املنظمة العربية للسياحة ودورها يف تعزيز التعاون 
والتنسيق والعمل املشرتك يف سبيل االرتقاء بالخدمات واملرافق السياحية يف الدول العربية 
، األمر الذي يعزز التوجهات الحكومية الرامية إلبراز املزايا السياحية وزيادة نسبة الجذب 
السياحي لكافة الدول العربية ، إضافة إىل تقديم املشورة الفنية والتدريب يف كافة املجاالت 

ذات الصلة.
واستعرض معايل رئيس املنظمة آخر التطورات ومستجدات القطاع السياحي مبملكة البحرين 
والجهود التي تبذلها الحكومة املوقرة يف سبيل تعزيز الواقع السياحي يف البالد ، خصوصاً يف 
ظل تزكيتها من قبل دول مجلس التعاون لتكون املنامة عاصمة السياحة العربية، الفتاً إىل أن 
ذلك رشف كبري للمملكة التي تحظى بالكثري من املزايا واملؤهالت لتكون جديرة بهذا اللقب.

وبهذه املناسبة قال الشيخ خالد آل خليفة »أن القطاع السياحي يف مملكة البحرين يشكل 
اليوم أحد أبرز القطاعات االقتصادية املهمة التي تتصدر اهتاممات الحكومة املوقرة وتدرج 
لها اسرتاتيجية متكاملة ترتكز عىل الكثري من املقومات والبنية التحتية التي تتميز بها البحرين 
والتي أصبحت مبوجبها وجهة سياحية تستقطب اعداد متنامية من الزوار من دول املنطقة 

والعامل«.

رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض يستقبل معالي 
رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق له
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استقبل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد 

مبقر املنظمة بجدة وزير السياحة بجمهورية مرص العربية محمد يحيى راشد 

املنورة كعاصمة  املدينة  انطالقة  فعاليات  للمشاركة يف  اململكة  يزور  والذي 

للسياحة اإلسالمية لعام 2017.

السياحة املرصية  املشرتك فيام بني وزارة  التعاون  اللقاء بحث  وجرى خالل 

واملنظمة والذي يتعلق بالتسويق والرتويج من خالل فريق املنظمة للسياحة 

التي  الخدمات  من  أيضا  ولالستفادة  ميديا  السوشيال  ألنشطة  االلكرتونية 

يقدمها البنك اإلسالمي للتنمية فيام يتعلق بضامن اإلستثامر وإقامة مرشوع 

القرية العربية باحدى مدن الجذب السياحى مبرص باإلضافة إىل إقامة مركز 

معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل 
معالي وزير السياحة بجمهورية مصر العربية
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تدريب سياحى، واقرتاح عدة مرشوعات صغرية لتشجيع الشباب ىف العمل بها ميكن 

من خاللها تحقيق ذاتهم وتنميتها مام يحقق الهدف االسرتاتيجى للمنظمة والذى 

يتعلق بتنمية املجتمعات املحلية من خالل ايجاد سياحة مستدامة.

للسياحة  العربية  املنظمة  ورئيس  املرصى  السياحة  وزير  شارك  أخرى  جهة  من 

األمري  دعوة  عىل  بناءاً   2017 لعام  اإلسالمية  السياحة  عاصمة  فعاليات  بتدشني 

العامة  الهيئة  الرئيس الفخري للمنظمة ورئيس  سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز 

للسياحة والرتاث الوطني حيث التقوا بسموه واألمري فيصل بن سلامن أمري منطقة 

املدينة املنورة وبعدد من وزراء السياحة املشاركني يف االحتفالية.

وأشاد الراشد بالجهود املتميزة التي يبذلها األمري سلطان بن سلامن لتطوير قطاع 

تبنيه  من خالل  عام  بشكل  العريب  الوطن  ويف  خاصة  بصفة  اململكة  يف  السياحة 

عاصمة  املنورة  املدينة  باختيار  سعيد  بأنه  موضحاً  للسياحة  العربية  للمنظمة 

السياحة اإلسالمية لعام 2017 .

املصايف  عاصمة  الغردقة  الحتفالية  لإلعداد  التنسيق  حاليا  جاري  أنه  إىل  واشار 

العربية لعام 2017 حيث تم االتفاق عىل تكوين فريق عمل يضم وزارة السياحة 

واملنظمة العربية للسياحة ومحافظة البحر األحمر لوضع اللمسات النهائية لتدشني 

االحتفالية مبدينة الغردقة.
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معالى رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل معالى 
وزير السياحة بجمهورية جيبوتى بمقر المنظمة بجدة

استقبل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور / بندر بن فهد آل فهيد معايل 

وزير التجارة املكلف بالسياحة بجمهورية جيبويت السيد حسن حمد ابراهيم والوفد 

املرافق له مبقر املنظمة العربية للسياحة بجدة بحضور فريق االمانة العامة وذلك 

لبحث أوجه التعاون املشرتك ما بني جمهورية جيبويت واملنظمة .

وأتت الزيارة انطالقاً من رؤية املنظمة واهتاممها بدعم الدول النامية والتي لديها 

مقومات سياحية من خالل تنمية وتطوير املجتمعات املحلية وايجاد سياحة مستدامة 

بالقرب من أكرب  لها حيث متتاز جمهورية جيبويت مبوقعها االسرتاتيجي والذى يقع 

وأهم ممرات حركة املالحة البحرية، باإلضافة اىل تنوع امناط السياحة البكر لديها 

حيث تزخر مبواقع بحرية مميزة لالستمتاع بالرياضات البحرية وكذلك سياحة الغوص 

باإلضافة ملناطق الغابات الساحلية والسهول املحاذية للبحر باإلضافة لنمط السياحة 

الصحراوية والتزلج عىل الرمال .
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حيث تم االتفاق خالل اللقاء عىل تنفيذ برامج املسح السياحي من خالل التعاون 

التدريب  برامج  من  واالستفادة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  املوقعة  واالتفاقية 

والتأهيل التي تقدمها املنظمة باإلضافة لالستفادة من خدمة بوالص ضامن اإلستثامر 

االستثامر  لضامن  االسالمية  املؤسسة  مع  بالتعاون  املنظمة  تقدمها  والتي  األجنبي 

ايسك لجذب رؤوس االموال االجنبية لتنفيذ مرشوعات كربى داخل البلدان العربية 

مع ضامنها باإلضافة اىل االتفاق عىل فتح مكتب متثييل للمنظمة يف جيبويت .

لصاحب  تقديره  و  ابراهيم شكره  الوزير حسن حمد  معايل  رفع  اللقاء  نهاية  ويف 

السمو املليك األمري  سلطان بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود – الرئيس الفخري 

للمنظمة رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني عىل دعوته له لزيارة اململكة 

وزيارة مقر املنظمة يف جدة مشيداً بجهود سموه لدعم وتنمية و تطوير السياحة 

عىل املستوى املحيل و اإلقليمي .
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معالى رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل 
معالى وزيرة السياحة بالجمهورية التونسية 

استقبل معايل الدكتور بندر بن فهد ال فهيد رئيس املنظمة العربية للسياحة مبقر املنظمة 

بالجمهورية  التقليدية  والصناعات  السياحة  وزيرة  رقيق  اللومي  سلمى  السيدة.  معايل 

التونسية بحضور فريق األمانة العامة للمنظمة والوفد املرافق ملعايل الوزيرة وجرى خالل 

اللقاء بحث إنشاء صندوق للتنمية السياحية للحد من البطالة وايجاد سياحة مستدامة من 

اقليمي  مركز  وإنشاء  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  من  بدعم  املحلية  املجتمعات  تنمية  خالل 

للتدريب والتأهيل، يغطي منطقة املغرب العريب، وإنشاء مكتب اقليمي للمنظمة العربية 

العربية  االستثامرات  ملتقى  إقامة  إىل جانب  العريب،  املغرب  أيضا منطقة  يغطي  للسياحة 

يف تونس بهدف جذب اإلستثامرات العربية لتونس، وإقامة ملتقى األمن السياحي العريب 

بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب ومع وزاريت الداخلية والسياحة يف تونس ودعم 

وتطوير مجال السياحة العالجية خاصة مع الدول العربية التي تتميز بهذه الصناعة الكربى 

املجال  لالستفادة من هذا  املتاحة  االمكانيات  كافة  لديها  والتي  التونسية  الجمهورية  مثل 

الخصب .
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استقبال معالي وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة 
بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية بجناح المنظمة في معرض 

السياحة الدولي "فيتور 2017م"

استقبل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد 

معايل وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة الناها بنت حمدي 

ولد مكناس بجناح املنظمة يف معرض السياحة الدويل "فيتور 2017م" مبدريد. 

وتناول اللقاء سبل التعاون بني موريتانيا واملنظمة العربية وجرى خالل اللقاء 

تكريم معايل الوزيرة بدرع املنظمة إمتنانا لجهودها يف دعم قطاع السياحة 

يف العامل العريب.

وحرض املقابلة سفري موريتانيا املعتمد يف اسبانيا السيد سيدي ولد سيدي عايل 

العام للمكتب الوطني للسياحة السيد محمد محمود ولد أب ولد  واملدير 

أن ومدير الدراسات والربمجة والتعاون بوزارة التجارة والصناعة والسياحة 

السيد أبو كيىس جلل وسعادة األمني العام للمنظمة وأعضاء األمانة العامة.



السنوي التقرير 

العام التقرير 

تكريم
الشخصيات

الداعمة
لصناعة 
السياحة
العربية
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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 الباجي قائد  السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

2. فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.

3. فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

4. جاللة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية 

5.فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان

6. صاحب السمو الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة ورئيس 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

7. صاحب السمو الملكي األمير. خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير 

منطقة مكة المكرمة.

8. دولة المهندس. ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. 

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

الشارقة.

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

11. معالي األستاذ. هشام زعزوع وزير السياحة بجمهورية مصر العربية.

12. معالي الدكتور. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

13. معالي السيدة. ُرلى معايعة وزيرة السياحة واآلثار  بدولة فلسطين.

14. معالي الدكتور. محمد بن علي كومان األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

15. معالي الدكتور. نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية.

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

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

تكريم الشخصيات 
الداعمة للسياحة 

العربية
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قالدة السياحة العربية من الطبقة الممتازة لفخامة 
الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية 
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الباجي قائد السبيس بقرص قرطاج  التونسية  الجمهورية  استقبل فخامة رئيس 

العربية برئاسة صاحب السمو املليك األمري  التنفيذي للمنظمة  أعضاء املجلس 

سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة ومعايل  الدكتور بندر 

التنفيذي  املجلس  وأعضاء  للسياحة  العربية  املنظمة  رئيس  فهيد،  آل  فهد  بن 

للمنظمة وهم وزراء السياحة يف كّل من فلسطني واليمن وتونس وبحضور معايل 

وزير السياحة بسلطنة ُعامن الذي يشارك يف املنتدى العريب التونيس لالستثامر 

السياحي. 

وقّدم معايل الدكتور بندر بن فهد آل فهيد نبذة عن واقع التعاون بني املنظمة 

وتونس وأكّد أنّه يجري بنسق حثيث من خالل وضع برامج تعاون متطورة مع 

بينها  من  املالية  املؤسسات  من  عدد  مع  وبالتعاون  التونسية  السياحة  وزارة 

البنك اإلسالمي للتنمية.

العربية  السياحة  الجمهورية قالدة  املناسبة، جرى تسليم فخامة رئيس  وبهذه 

من الطبقة املمتازة تقديرا وعرفانا ملا قّدمه من خدمات لفائدة تنمية وتطوير 

قطاع السياحة يف تونس.

من جانبه، عرّب رئيس الجمهورية عن اعتزازه بهذا التكريم وأكّد حرص تونس 

عىل تطوير تعاونها مع كافة الدول العربية سواء عىل املستوى الثنايئ أو يف إطار 

العمل العريب املشرتك وجّدد التزام تونس وسعيها إىل أن تكون لها عالقات طيبة 

التعاون خدمة ملصالح شعوب املنطقة وتعزيز  مع الجميع واستعدادها ملزيد 

لألمن واالستقرار يف ربوعها.



31 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م

استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز معايل الدكتور بندر آل الفهد، رئيس املنظمة العربية 

للسياحة وبحضور نائب رئيس املجلس التنفيذي للمنظمة وزير السياحة اليمني الدكتور عبد املجيد قباط والسيد 

احمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية ومبشاركة وفد املنظمة العربية للسياحة املرافق ملعايل رئيسها.

وجرى خالل اللقاء اطالع فخامة الرئيس عىل بعض الربامج التي سيتم التعاون فيها مع وزارة السياحة يف مجال 

التدريب والتأهيل وتنمية وتطوير االستثامر السياحي والتعاون املشرتك بني املنظمة والبنك االسالمي للتنمية 

ووزارة السياحة املوريتانية.

وقدم اللقاء معايل رئيس املنظمة التهاين لفخامة الرئيس عىل كافة اإلنجازات التي حققتها موريتانيا يف ظل قيادته 

سواء يف املجاالت السياسية واالقتصادية وآخرها الدور الذي قام به فخامة الرئيس لحل األزمة الغامبية. وعىل 

حصول وزارة السياحة املوريتانية عىل الجائزة العاملية مؤخرا يف مدريد. وأن هذه اإلنجازات تحققت بفضل جهود 

ودعم فخامة الرئيس مام مكن موريتانيا من العيش بأمن واستقرار وهذا يدل داللة واضحة عىل حكمة قيادتها.

وخالل اللقاء تم تسليم فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز قالدة السياحة العربية من الطبقة املمتازة تقديرا 

وعرفانا بالدور الكبري الذي تقوم به الجمهورية االسالمية املوريتانية يف دعم وتنمية العمل العريب املشرتك يف شتى 

املجاالت خصوصا ان فخامته يتوىل رئاسة مجلس الجامعة العربية عىل مستوى القمة يف دورته ال 27.

قالدة السياحة العربية من الطبقة الممتازة لفخامة الرئيس
محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
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تكريم المنظمة

لدورها  تقديرًا  المناسبات  من  العديد  في  المنظمة  تكريم   تم 

العربية  الدول  قادة  من  العربية  السياحة  صناعة  وتطوير  دعم  في 

والدولية وجهات متخصصة بلغت في مجملها حوالي 76  التالية :

1.  من فخامة رئيس جمهورية السودان .

2. من فخامة رئيس دولة فلسطين وسام فلسطين.

3.  من دولة نائب رئيس جمهورية السودان. 

4. من المملكة العربية السعودية

5.  من الجمهورية التركية .

6. من صاحب السمو حاكم الشارقة.

7.  من حكومة جمهورية القمر المتحدة.

8.  من حكومة جمهورية جيبوتي.

الوزارات والهيئات والمنظمات  العديد من  المنظمة من  9.  تكريم 

نظير دعمها للملتقيات وورش العمل والمهرجانات السياحية.



السنوي التقرير 

العام التقرير 

االستراتيجية العربية 
للسياحة
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الدول في  الجاللة والفخامة والسمو  ملوك ورؤساء  وافق أصحاب 

السياحى  القطاع  تنمية  مقترح   2006 عام  فى  عقدت  التى  قمتهم 

كأولوية استراتيجية للتنمية المستدامة ، لما لهذا القطاع من قدرة 

على خلق وظائف وصيانة التراث الثقافى والطبيعى وكذلك تنويع 

العربي  الوزاري  المجلس  القمة  كلفت  وقد  المحلية.  االقتصادات 

لكافة  متكاملة  عربية  سياحية  تنمية  استراتيجية  بإعداد  للسياحة 

أهدافًا  وتحدد  الرئيسة،  والتحديات  للقضايا  تتصدى  العربية  الدول 

العربي  الوزاري  المجلس  تبنى  وقد  لتنفيذها.  وبرامج  استراتيجية 

للسياحة فى عام 2007 اإلطار الناتج عن االستراتيجية -المعدة من قبل 

مجموعات عمل من الخبراء-  من أجل تنفيذها.

االقتصادية  التنمية  فى  السياحة  مساهمة  بتحقيق  اإلسراع  يعد 

االجتماعية والتكامل من خالل التعامل مع المعوقات الرئيسة التى 

الدول  فى  البينية  السياحة  نمو  خاصة   – نموها  طريق  فى  تقف 

 . للسياحة  العربية  الرئيسة  لالستراتيجية  الرؤية  أو  الهدف  العربية- 

وتحدد اإلستراتيجية  فى اطارها ثالثة أهداف استراتيجية كالتالى:

تنمية القطاع السياحى فى البلدان العربية

جذب المزيد من النشاط السياحى العالمى الى المنطقة العربية 

تنمية سياحة عربية بينية 

الرؤية  لتحقيق  استراتيجية  برامج  أو  محاور  تسعة  وضع  تم  وقد 

واألهداف اإلستراتيجية وهى:

اإلستراتيجية العربية للسياحة

مقدمة
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إشارة إلى قرار المجلس الوزاري العربي بشأن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة 

وتطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية للسياحة.

البنك  مجموعة  مخاطبة  بشأن  اجتماعها  في  المصغرة  اللجنة  ولتوصية 

اإلسالمي للتنمية بناءا على مقترح المنظمة العربية للسياحة انطالقًا من 

التعاون القائم فيما بين المنظمة والبنك .

تم اتخاذ الخطوات التالية:

.قامت المنظمة بتنسيق اجتماع ألعضاء االستراتيجية برئاسة معالي وزير . 1

السياحة  وزير  ومعالي  زعزوع  هشام  الدكتور.  مصر  بجمهورية  السياحة 

اللجنة  رئيس  ولظروف  للدورة  رئاسته  بحكم  العراق  بجمهورية  وةاآلثار 

وبقية أعضاؤها تم تأجيل االجتماع لوقت الحق.

الملكي األمير. سلطان بن سلمان . 2 تم توجيه خطاب من صاحب السمو 

للسياحة  العامة  الهيئة  ورئيس  للمنظمة  الفخري  الرئيس  عبدالعزيز  بن 

والتراث الوطني لمعالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية بخصوص تمويل 

االستراتيجية.

اجتمع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بمعالي رئيس مجموعة . 3

البنك اإلسالمي للتنمية انطالقًا من اتفاقية التعاون الموقعة فيما بين 

الجانبين وذلك لبحث كيفية تمويل االستراتيجية، 

أفاد معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية بأن أنظمة البنك ال تسمح بتمويل 

االستراتيجية بشكل كامل ولكن يمكن تمويل بعض البرامج التي تتضمنها 

االستراتيجية.

جهود املنظمة لتمويل برامج 
اإلستراتيجية 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 
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الخطوات التي تمت لدعم تنفيذ اإلستراتيجية 
العربية للسياحة

بعد طرح معوقات تنفيذ االسرتاتيجية العربية للسياحة وعدم اجتامع الفرق الفنية لعدة مرات طرح صاحب السمو املليك األمري املليك 

سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني عىل املجلس 

الوزاري العريب للسياحة يف دورته العادية )16( بأن يرتأس االسرتاتيجية احد الوزراء ويجب وضع مؤرشات قياس أداء لكل برنامج ووضع 

التكلفة املادية لتنفيذ هذه االسرتاتيجية فقد تم إقرار ما ييل :

» دعوة معايل  وزير السياحة بجمهورية مرص العربية بصفته عضو يف املجلس الوزاري  العريب للسياحة للتنسيق مع األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية ملتابعة وتطوير ما يلزم لتنفيذ اإلسرتاتيجية العربية للسياحة يف مدة أقصاها )6( أشهر من تاريخ انعقاد هذا 

املجلس وعرض ما  تم انجازه عيل الدورة القادمة )14 ( للمكتب التنفيذي مايو 2014«.

العربية  الدول  من  املشاركون  عليه  اتفق  ما  أهم  ومن  املرصي  السياحة  وزير  برئاسة  االسرتاتيجية  لتنفيذ  املصغرة  اللجنة  اجتمعت 

واملنظامت يف ضوء املناقشات التي متت يف االجتامع عىل ما ييل :

تكليف املنظمة العربية للسياحة بإعداد تقرير يتضمن اإلنجازات واملعوقات التي تعرتض تنفيذ االسرتاتيجية السياحية العربية. مرفق 

به جدول حول انجازات واستجابات الدول فيام يتعلق باالطار العام لالسرتاتيجية والربامج املنبثقة عنها.

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

اجتمعت اللجنة املصغرة وناقشت تقرير املنظمة العربية للسياحة ووثيقة مسودة مرشوع تقدمت به املنظمة العاملية للسياحة وتم 

رفعها اىل املجلس الوزاري العريب للسياحة يف دورته العادية )17(:

-  تم اقرار وثيقة مسودة مرشوع االسرتاتيجية بعد التعديالت اذا مل تبدي الدول العربية اية مالحظات خالل 3 شهور من تاريخ اجتامع 

املجلس الوزاري العريب للسياحة الدورة)17(.

- تشكيل فريق مكون من وزارة السياحة يف كل جمهورية مرص العربية وجمهورية العراق إضافة اىل األمانة العامة للجامعة واملنظمة 

العربية للسياحة للبحث يف إمكانية متويل مرشوع االسرتاتيجية من قبل البنك االسالمي للتنمية ومن مصادر أخرى للتمويل.

نتائج االجتماع الرابع للجنة المصغرة لمتابعة تنفيذ وتطوير االستراتيجية العربية للسياحة:
- طلب التواصل مع البنك اإلسالمي للتنمية للحصول عىل املبلغ املخصص لتمويل أنشطة االسرتاتيجية العربية للسياحة واعتبار هذا 

املبلغ كنواة للحصول عىل مصادر أخرى للتمويل تكون من خالل القطاع الخاص.

العربية  الدول  العامة لجامعة  األمانة  للسياحة مبوافاة  العربية  املنظمة  بالتعاون مع  العربية  السياحة بجمهورية مرص  قيام وزارة   -

بجداول برامج االسرتاتيجية ملتابعة التنفيذ من خالل مؤرشات األداء املوجودة باالسرتاتيجية لتعميمها عىل الدول العربية ملعرفة الربامج 

التي تم العمل بها مببادرات فردية حتى يتم استكامل الربامج من حيث انتهت ومن ثم تقوم كل دولة مبوافاة األمانة العامة بالربامج 

األكرث انفاقاً عليها ليتم تعميمها عىل كافة الدول العربية.

العربية  االسرتاتيجية  وتنفيذ  تطوير  متابعة  لجنة  )رئيس  العربية  مرص  بجمهورية  السياحة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  لوضع  الرتتيب 

للسياحة( والبنك اإلسالمي للتنمية ويف حضور ممثلني عن األمانة العامة للجامعة واملنظمة العربية للسياحة عىل أن يقوم ممثل الهيئة 

العامة للسياحة والرتاث الوطني باململكة العربية السعودية بتحديد هذا اللقاء.

- دعوة املنظمة العربية للسياحة باستمرار التواصل مع مجلس وزراء الداخلية العرب لتيسري إجراءات الحصول عىل تأشريات الدخول 

يف املقاصد السياحية.

- اقرتاح ممثل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني باململكة العربية السعودية بعقد ورشة عمل تعقد يف جامعة الدول العربية بناءاً 

عىل التنسيق فيام بني الهيئة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لرشح اإلجراءات واآلليات املقرتحة من البنك لتمويل االسرتاتيجية مع 

الدول الراغبة يف ذلك ملناقشة أولويات املشاريع والربامج املناسب تنفيذها وآليات التنفيذ مبا يحقق األهداف املرجوة.
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تحليل املوقف للسياحة 
البينية العربية

المقدمة عن مراحل تنفيذ  القطاع السياحى والتقارير  أداء  بناء على استعراض 
بلقاءات ومناقشات مع مجموعات عمل  للسياحة مدعمة  العربية  االستراتيجية 
المضيفة  الدولة  في  المصلحة  أصحاب  بعض  من  مكونة   Focus Group متخصصة 
اإلستراتيجية فى  برامج  تنفيذ  اإلشراف على  الخبراء في  وممثلة عن مجموعة 

القاهرة فى مارس 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، 

الدول  تربط  التي  النقل خاصة خطوط الطیران  ب- نقص خدمات 

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 

بیانات قیاس األثر االقتصادى، 

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   

للتعاون السیاحى، 

والتدریب  التعلیم  مؤسسات  مستوى  وضعف  قدرة  عدم  تـ- 

السیاحي في المنطقة علي تقدیم العناصر الجدیدة من المتدربین 

المطلوبین طبقًا للمعاییر الخاصة بتلك الصناعة. 

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
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أهداف وبنود االستراتيجية 
العربية للسياحة بعد تطويرها 

األثر التنموي للمشروع، 
األهداف الفورية 

والمخرجات واألنشطة
كما  للمشروع  الكلي  الهدف 
للمجلس  التسيير  لجنة  بينت 
للسياحة   العربي  الوزاري 
القطاع  مساهمة  زيادة  هو 
نمو  تحقيق  في  السياحي 
اقتصادي واجتماعي مستدام 
خاصة  اإلقليم  في  والتنمية 
السياحية  للمقاصد  بالنسبة 
اللجنة  نموًا. وكما ذكرت  األقل 
السياحية  الحركة  زيادة  فإن 
إلى  نسبيًا  المنخفضة  البينية 
تلك  من  تقترب  مستويات 
وآسيا  أوروبا  في  المتحققة 
والتي  المرجوة  الثمرة  هي 
في  أخذًا  سريعًا  جنيها  يجب 
المتعددة  العوامل  االعتبار 
اإلقليم  من  تجعل  التي 
هذا  في  العرب.  لغير  مقصدًا 
السبعة  المكونات  فإن  اإلطار 
لالستراتيجية العربية للسياحة 
ثالثة  تحت  جمعها  يمكن 
منطقية  استراتيجية  اتجاهات 

وأهدافها فورية.

االسرتاتيجية 
العربية للسياحة

تنمية 
السياحة 
العربية 
البينية
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ما قامت به
المنظمة العربية للسياحة

لتنفيذ مؤشرات األداء 
الرئيسية في اإلستراتيجية 
العربية للسياحة للوصول 

إلى المخرجات المستهدفة
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الجهات المختصة لتنفيذ أنشطة 
االستراتيجية

وزارات وهيئات السياحة	 

العربية 	  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 

)إدارة السياحة(

المنظمة العربية للسياحة	 

المنظمة العالمية للسياحة	 

قطاع األمن السياحي )وزارات الداخلية( 	 

قطاع النقل الجوي	 

القطاع الخاص السياحي	 

الدول 	  في  السياحي  اإلحصاء  مراكز 

العربية

غير مباشرمباشر

قامت املنظمة بتحديد الجهات املبارشة وغري املبارشة و املختصة بتنفيذ 

االسرتاتيجية العربية للسياحة كام جاء يف بنود تنفيذ االسرتاتيجية
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1. لزيادة معدل حركة االنتقال والربط بين الدول األعضاء في جامعة 
الدول العربية ستتطلب تحقيق المخرجات المستهدفة التالية:

مؤشرات األداء الرئيسةالمخرجات المقترحة 
على 1-1 الحصول  إجراءات  تيسير 

تأشيرات الدخول في المقاصد 
السياحية المحددة.

إحراز تقدم في مؤشر االنفتاح 1-1-1
تأشيرات  مجال  في  العالمي 
منظمة  تصدره  والذي  الدخول 

السياحة العالمية 

الجوي 2-1 النقل  خدمات  تحسين 
بين األسواق المصدرة للسياحة 
المقاصد  وكذا  البينية  العربية 
الدول  في  المحددة  السياحية 

المستقبلة للسائحين

زيادة عدد ركاب رحالت الطيران 1-2-1
الدول  بين  والمنتظم  العارض 

العربية

الجوي 2-2-1 النقل  خدمات  زيادة 
منخفض التكاليف

تحسين الخدمات المقدمة 3-1
بالمطارات الدولية في 

المقاصد السياحية المحددة 
بالدول المستقبلة للسائحين

زيادة عدد المطارات اإلقليمية 1-3-1
قائمة  في  تصنيفها  يتم  التي 
أفضل 100 صالة وصول لرحالت 
التكاليف  منخفض  الطيران 

على مستوى العالم
مقاصد 2-3-1  3 لنحو  التخطيط 

سياحية على األقل

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

كام سيتم ذكره. 
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1-1 تيسير  إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول في المقاصد السياحية المحددة:

الجهة المعنية لتسهيل 
اإلجراءات

الجهة 
المساعدة

المنظمة العربية العربية للسياحة 

وزارات الداخلية بالدول 

العربية

مجلس وزراء 

الداخلية العرب

* تشارك المنظمة سنويًا 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 سنويًا 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.

عدد رعايا الدول املسموح دخولهم الدولةم

بدون تأشريات

عدد رعايا الدول املسموح 

دخولهم بدون تأشريات

658اململكة األردنية الهاشمية1

515دولة اإلمارات العربية املتحدة2

3818الجمهورية اللبنانية3

3211اململكة املغربية4

275مملكة البحرين5

239الجمهورية التونسية6

2212جمهورية مرص العربية7

205سلطنة عامن8

125دولة الكويت9

125دولة قطر10

55اململكة العربية السعودية11

39الجمهورية اليمنية12

33الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية13

34جمهورية السودان14

ال يوجد معلوماتجمهورية العراق15

3ال يوجد معلوماتالجمهورية اإلسالمية املوريتانية16

3ال يوجد معلوماتدولة ليبيا17

ال يوجد معلوماتجمهورية الصومال18

ال يوجد معلوماتجمهورية القمر املتحدة19

ال يوجد معلوماتجمهورية جيبويت20
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2-1 تحسين الخدمات في المطارات الدولية بالمقاصد السياحية في الدول المستقبلة.

3-1 تحسين الخدمات الجوية البينية باألسواق العربية المصدرة للسياحة والمقاصد السياحية 
في الدول المستقبلة

الجهة المعنية لتسهيل 
اإلجراءات

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة

وزارات وهيئات الطيران 
المدني

* الهيئة العربية 
للطيران 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.
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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 للسائحني 

لتكون أكرث 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 اعتامد معايري 

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 عىل 

املديني القصري والطويل والتى 

تستند إىل معايري الكفاءة 

املهنية املعتمدة.

1.3.2
عدد من املؤسسات التدريبية والتعليمية 

املتطورة.

2.3.2
عدد من العاملني بالقطاع السياحى الخاضعني 

للتدريب قصري املدى.

3.3.2
عدد من السيدات والشباب املتدربني ىف 

املجتمعات الفقرية.

4.2

تشجيع االستثامر ىف املقاصد 

السياحية - التى تم إختيارها - 

بالدول املستقبلة للسائحني.

زيادة معدل االستثامر 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 عىل الرتويج لألسواق 

العربية البينية.
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مع  املستقبلة  الدول  فى  السياحية  واملنتجات  للمقاصد  أفضل  موائمة  تحقيق   2.1
احتياجات األسواق العربية وتعظيم حجم عوائد 

2.2 تبنى نظام لتحسين مستوى جودة املرافق والخدمات السياحية العاملة فى املقاصد 
التى يقع عليها االختيار بالدول املستقبلة 

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

مع 	  وبالتعاون  المنظمة  قامت 
مؤشرات  باصدار  األكاديمية 
المقاصد  في  الجودة  ومعايير 
الجودة  ومعايير  السياحية 
ومؤسسات  المطاعم  في 
السياحي  االعالم  وفي  التعليم 
كل  والسفر  السياحة  وشركات 
لتنفيذ  تطويره  الممكن  من  هذا 

االستراتيجية. 
تقرير 	  بعمل  المنظمة  قامت 

للسياحة  المصدرة  الجهات  حول 
االنفاق  بلغ  وكم  العربيىة  بالدول 

السياحي الخارجي لهذه الدول.

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
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العاملين  من   250,000 يستهدف  املدى  قصير  تدريبى  برنامج  وتنفيذ  إعداد    2.3
الحاليين والجدد فى املقاصد الرئيسة بالدول املستقبلة األقل نموًا وتكييفه لتلبية 

متطلبات الخدمة فى األسواق العربية .

الجهة المعنية 
لتسهيل االجراءات

المنظمة العربية للسياحةالجهة المساعدة 

وزارات وهيئات 
السياحة بالدول العربية

المنظمة العالمية 	 
للسياحة

مؤسسات التعليم 	 
السياحي بالدول 

العربية
والجمعيات 	 

السياحية

عدة 	  مع  وبالتعاون  المنظمة  قامت 
العربية  بالدول  تعليمية  مؤسسات 
ومع االكاديمية العربية ومع المنظمة 
للتنمية بعدة دورات وارسلت  العربية 
هذه  في  للمشاركة  العربية  للدول 
التسويق  في  دورة  ومنها  الدورات 
السياحي االلكتروني وكانت مغطاة 
تذاكر  العربية  الدول  من  للمشاركين 
وشارك  والمواصالت  واالقامة  السفر 
والمغرب  والسودان  االردن  من  بها 
العربية  المملكة  في  االخوة  مع 
السعودية ووايضا دورة خاصة لالخوة 
واىخوات بوزارة السياحة الفلسطينية 
ارسلنا  عندما   2009 عام  منذ  وغيرها 
برامج  في  للمشاركة  العربية  للدول 
تدريبية في لبنان وشاركت بها العراق 
في ذلك الوقت واستفادت من هذه 

الفرصة.
 اقامة ورشة للتعليم السيياحي مثل 	 

التي اقيمت في عام 2010 بالتعاون مع 
وزارة السياحة المصرية واقامتها في 
االسكندرية وكانت هناك طلب لدى 
الجزائرالقامة مثل هذه الورشة للتركيز 
االستراتييجية  في  جاء  ما  حول 

وممكن ان تتبناها اي دولة عربية.
البنك 	  من  المقدم  الدعم  خالل  من 

سنذكرة  ما  وهذا  للتنمية  االسالمي 
الحقا في هذا العرض.
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2.4 الترويج لالستثمار فى املقاصد التى يقع عليها االختيار فى الدول املستقبلة مع 
استهداف املقاصد األقل نموًا 

الجهة املعنية لتسهيل 
املنظمة العربية للسياحةالجهة املساعدة االجراءات

وزارات وهيئات 

السياحة بالدول 

العربية

هيئات االستثامر 

بالدول العربية 

واتحاد الغرف 

التجارية العربية

املجلس 	  قرار  عىل  بناءا 

للسياحة يف  العريب  الوزاري 

الدورة الثانية عرش .

بالتنسيق 	  املنظمة  قامت 

ملتقى  تنظيم  عىل  مع  

يف  لالستثامر  سنوى 

املشاريع السياحي بالتعاون 

لجامعة  العامة  االمانة  مع 

اجدارة  العربية  الجول 

السياحة.
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2.5 تسويق املقاصد واملنتجات السياحية العربية فى الدول الرئيسة املصدرة للسياحة

الجهة املعنية لتسهيل 
االجراءات املقرتحة من املنظمة الجهة املساعدة االجراءات

العربية للسياحة للتنفيذ
وزارات وهيئات السياحة 

بالدول العربية

املنظمة العاملية للسياحة

القطاع الخاص

حول 	  شاملة  سوق  دراسة  إجراء 

السياحة العربية املغادرة مع الرتكيز 

عىل القيود والفرص لتنمية السياحية 

العربية البينية.

عربية 	  إسرتاتيجية  وتنفيذ  إعداد 

وخطة  السياحى  للتسويق  خمسية 

تنفيذية ملدة ثالث سنوات تستهدف 

رجال الصناعة واإلعالم واملستهلكني. 

إنشاء نظام تسويق / توزيع إليكرتوىن 	 

متكامل يتضمن إمتام وصيانة املوقع 

اإلليكرتوىن للتسويق السياحى العرىب 

اإلقليمى املقرتح.

تنظيم ملتقى ومعرض سياحى سنوى 	 

للبلدان العربية ملناقشة سري العمل 

للسياحة  العربية  االسرتاتيجية  ىف 

املقاصد  بائعى  التقاء  وإتاحة 

باملشرتين  العربية  واملنتجات 

اإلقليميني والدوليني.

إعداد ونرش الخربات املعرفية لدعم 	 

ىف  السياحى  التسويق  مؤسسات 

الدول لزيادة فاعليتها.
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مؤشرات األداء الرئيسةاملخرجات املقرتحة

3.1

يساعد  فعال  عمل  إطار 

التعاون  مبادرات  تنفيذ  عىل 

اإلقليمى.

3.1.1
زيادة االستجابة واملشاركة من قبل 

هيئات السياحة.

3.12

تنمية مهارات 110 من العاملني 

بهيئات السياحة وجامعة الدول 

العربية LAS واملنظمة العربية 

للسياحة ATO ىف مجال التعاون 

الدوىل واإلقليمى. 

3.2

خارطة طريق إلنشاء منهجية 

اإلحصاءات  لجمع  متسقة 

ىف  تقارير  وإصدار  السياحية 

ذات الخصوص ولتطبيق نظام 

الحسابات الفرعية للسياحة. 

3.2.1
توسيع نطاق وزيادة دقة واتساق 

اإلحصاءات السياحية.

3.2.2
التوسع ىف تطبيق نظام الحسابات 

الفرعية للسياحة وتطوير جداوله.

3.3

للدعم  مستمر  عمل  برنامج 

الفنى للجان الخاصة مبختلف 

الدول ووحدة التنسيق الفنى 

بالقاهرة.

إعداد وتنفيذ 7 برامج للدعم الفنى.3.3.1

زيادة عدد املبادرات املنفذة.3.3.2

إستراتيجيات  وتقييم  ورصد  لتنفيذ  للدولة  السياحية  املؤسسية  القدرات  تعزيز   .3
ومبادرات التعاون السياحى اإلقليمى  التى تتم فى إطار االستراتيجية العربية للسياحة
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3.2 خارطة طريق لتطبيق منهجية علمية فى جمع اإلحصاءات السياحية 
ولتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة 

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
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السنوي التقرير 

العام التقرير 

المؤتمرات والمنتديات 
وورش العمل  
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بالدول  السياحية  االستثامرات  لتطوير  واسرتاتيجيتها  املنظمة  رؤية  من  انطالقاً 

العربية نظمت بالتعاون مع وزارة السياحة بالجمهورية التونسية ورشكة سريابيس 

لتنظيم املعارض واملؤمترات الذراع االسرتاتيجي للمنظمة املنتدى العربية التونيس 

لالستثامر السياحي وهو عبارة عن فعالية إستثامرية عربية تُعقد سنويا، وتُعنى 

والتكامل  الرشاكة  روابط  وتوثيق  السياحي  املجال  يف  اإلستثامرية  بالفعاليات 

اإلقتصادي بني الدوائر واملؤسسات العاملة يف القطاع اإلستثامري بالدول العربية مع 

مثيالتها بالجمهورية التونسية، وذلك قصد تطوير الرشاكات اإلستثامرية واملساهمة 

يف التنمية السياحية يف ظل وجود املقومات اإلستثامرية  باإلضافة إىل حزمة امليزات 

والحوافز اإلستثامرية التي متنحها الحكومة التونسية.

تأيت أهمية إنعقاد املنتدى كإحدى مثار التعاون البناء بني وزارة السياحة والصناعات 

التقليدية بالجمهورية التونسية  واملنظمة العربية للسياحة يف ظل اإلهتامم الكبري 

المنظمة العربية للسياحة تنظم بالتعاون
مع وزارة السياحة بالجمهورية التونسية المنتدى 

العربي التونسي لالستثمار السياحي 
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للتنمية  داعامً  التونسية لإلستثامر السياحي باعتباره مصدراً  الذي توليه الحكومة 

اإلقتصادية، حيث قامت الحكومة التونسية بإصدار جملة من اللوائح واإلجراءات 

التونيس، ولقد رأى املنظمون  لإلقتصاد الوطني  لتشجيع اإلستثامر باعتباره داعامً 

إقامة املنتدى نظراً للمكانة املرموقة التي تتمتع بها تونس يف خارطة السياحة الدولية 

ودورها البارز يف تفعيل صناعة السياحة، حيث تم الرتكيز يف املنتدى عىل أهمية 

القطاع السياحي ومساهمته الفاعلة يف تنمية اإلقتصاديات الوطنية للدول . وعمل 

املمنوحة  املتاحة  للمناخ اإلستثامري والسياحي والتسهيالت  الرتويج  املنتدى عىل 

للمستثمرين  جذب  عامل   من  املعطيات  تلك  تشكله  وما   ، تونس  يف  لإلستثامر 

لتنفيذ مشاريع سياحية وتكوين رشكات إسرتاتيجية لبناء قاعدة إستثامرية طموحة.

وتتلخص األهداف األساسية للمنتدي في اآلتي:
	 تحفيز  رجال األعامل العرب والدوليني عىل اإلستثامر يف تونس .

	 تحقيق املتطلبات اإلسرتاتجية للقطاع السياحي والتي تساهم يف دعم اإلقتصاد 

الوطني والدفع بعجلة التنمية.
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	 تعزيز عالقات التعاون والرشاكة اإلستثامرية واإلقتصادية بني رجال األعامل املحليني 

والعرب.

الحكومة  تُقدمها  التي  الحكومية  والتسهيالت  والحوافز  اإلستثامرية  الفرص  	 عرض 

التونسية لتشجيع اإلستثامر وقيام الرشاكات اإلقتصادية.

التعاون بني الجهات واملؤسسات املتخصصة  	 إيجاد بيئة مناسبة الستكشاف فرص 

تبادل  يف  يساهم  ومبا  السياحية  واملنتجعات  الفنادق  وإدارة  والتطوير  باالستثامر 

األفكار والخربات حول رفع كفاءة املنتوج وتحسني اإلداء.

	 إبراز أهمية اإلنتقال باإلستثامرات السياحية بالدول العربية من املحلية إىل اإلطار 

الدويل.

	 عرض الفرص اإلستثامرية للممتلكات الخاصة عىل املستثمريين وذلك لتأسيس رشاكة 

إستثامرية بني رجال األعامل العرب والتوانسة.

المعرض المصاحب للمنتدى:
املشاريع  لعرض  مصاحب  معرض  عىل  املنتدى  برنامج  اشتمل  املصاحب  املعرض 

السياحية )الحكومية أو الخاصة( املطروحة لإلستثامر، وصمم املعرض وجهز بشكل 

اإلستثامرية،  السياحية  املشاريع  عرض  لتسهيل  التقنية  الوسائط  وبإستخدام  جيد، 

عرض األفالم الدعائية والتوثيقية، توزيع املطبوعات والربوشورات الدعائية .

:B2B برنامج
هدف الربنامج لتمكني املشاركني يف املنتدى من تبادل الخربات و الدخول يف حوارات 

ومناقشة املشاريع املطروحة لإلستثامر ومبا يؤدي إىل عقد رشاكات إسرتاتيجية تساهم 

يف تطوير اإلستثامر السياحي التونيس .
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"فيتور  للسياحة  الدويل  املعرض  فعاليات  للسياحة يف  العربية  املنظمة  شاركت 

املنظمة بوفٍد  الـ37 مبدينة مدريد يف إسبانيا  وأتت مشاركة  2017 " بنسخته 

يرأسه معايل رئيس املنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد, يف املعرض متاشياً مع 

اسرتاتيجياتها يف الرتويج للسياحة العربية يف املحافل اإلقليمية والدولية، وانسجاماً 

النابع من توجيهات صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن  مع دورها 

العامة للسياحة والرتاث  الهيئة  الفخري للمنظمة رئيس  الرئيس  بن عبدالعزيز 

الوطني، وتوجهات أصحاب السمو واملعايل وزراء السياحة العرب يف التعريف 

باملقومات السياحية والتاريخية للدول العربية, واالرتقاء بقطاع السياحة لإلسهام 

يف تنويع مصادر الدخل القومي العريب وتعزيز االستثامرات لتصبح الدول العربية 

وجهة سياحية عاملية.

حيث شاركت املنظمة بجناح متميز ُعرض خالله بروشورات تعريفية عن السياحة 

العربية، إضافًة إىل االلتقاء بوزراء السياحة العرب ونظرائهم من الدول العاملية 

كافة, لبحث أوجه التعاون املشرتك وتعزيز مكانة الدول العربية عىل املستوى 

العاملي، وإبراز املقومات التاريخية والثقافية التي تعتز بها دول املنطقة.

حيث شهد املؤمتر حضوراً الفتاً مبشاركة نحو 9605 من رشكات السياحة والطريان 

من 164 دولة من مختلف دول العامل، باإلضافة للزوار األجانب السيام العاملون 

يف قطاع السياحة.

المنظمة تشارك في المعرض الدولي للسياحة  
»فيتور2017م«  بإسبانيا 
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شاركت املنظمة العربية للسياحة يف فعاليات امللتقى األول للسياحة والرتفيه بفندق 

هيلتون جدة، والذي افتتحه أمني محافظة جدة معايل الدكتور هاين بن محمد أبو 

راس نيابة عن صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم 

الحرمني الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة وبحضور سمو األمري عبد الله بن سعود 

بن محمد آل سعود رئيس لجنة السياحة والرتفيه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة 

رئيس اللجنة املنظمة مللتقى جدة للسياحة والرتفيه، واملسؤولني يف بيت أصحاب 

األعامل. واحتوى امللتقى عىل عدد من جلسات العمل والتي تناولت خارطة الطريق 

لصناعة الرتفيه، والتحديات والحلول لصناعة السياحة والرتفيه يف مدينة جدة، وتأثري 

وسائل التواصل االجتامعي عىل الرتويج للسياحة والرتفيه، ودور أمانة جدة لتطوير 

صناعة السياحة والرتفيه، وريادة األعامل يف املشاريع السياحية والرتفيهية.

المنظمة تشارك في ملتقى جدة للسياحة والترفيه
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شاركت املنظمة العربية للسياحة يف فعاليات فعاليات مؤمتر "مرص والسياحة العالجية"، 

برعاية الرئيس عبد الفتاح السييس بوفد برئاسة معايل الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد 

رئيس املنظمة  وشارك يف املؤمتر معايل الدكتور أحمد عامد، وزير الصحة ومعايل الدكتور 

محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة األسبق .

وهدف املؤمتر إىل تسليط الضوء عىل السياحة العالجية واالستشفائية مبرص، وحصول 

املؤمتر حضور  وشمل  السياحة.  من  النوع  هذا  من  تستحقه  الذي  نصيبها  مرص عىل 

ومشاركة عاملية من دول أجنبية وإفريقية وخليجية عىل مدار خمس جلسات و9 ورش، 

منها؛ ورشة عن األعشاب الطبية املرصية، ودور املجتمع يف دعم السياحة العالجية، 

والسياحة العالجية االستشفائية، والسياحة التعليمية، واإلعالم ودوره يف دعم السياحة 

بعقد  للمؤمتر  واملنظمون  السياحة  وأشاد خرباء  الطبية.  العالجية  والسياحة  العالجية 

مثل هذه املؤمترات ومدى أهميتها لتنشيط السياحة العالجية واالستشفائية، ووضعوا 

رؤيتهم لنجاح مثل هذه املؤمترات. 

المنظمة تشارك في فعاليات فعاليات مؤتمر "مصر والسياحة 
العالجية"  برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وقال معايل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن محافظة جنوب 

سيناء من الوجهات السياحية املتميزة والتي بالشك ستكون من املناطق الجاذبة يف مجال 

النقاهة  املرىض يف دور  بينهم  الجميع ومن  تناسب  التي  املسبوقة  العالجية غري  السياحة 

وأن املؤمتر حقق إقباالً كبرياً من جميع الدول  وكذلك العديد من املستشفيات والعيادات 

ورشكات التأمني الصحي والرشكات السياحية املتخصصة من الدول العربية واألجنبية ومن 

داخل وخارج جمهورية مرص العربية حيث شهد املؤمتر عىل مدى فرتة أمتد إىل ثالثة أيام 

وسائل  عن  فضالً  العالجية  السياحة  وصناعة  الطب  مجال  يف  العامليني  املهنيني  استقطاب 

اإلعالم كافة من املرئية واملسموعة واملقروءة وشهد كذلك عقد لقاءات ثنائية خاصة بني 

صانعي القرار العالجي وكبار املسؤولني واملتخصصني يف رشكات الرعاية الصحية من املشرتين 

والباعني لعرض الخدمات وأنواع الرعاية الطبية املختلفة.

وأكد الدكتور أحمد عامد، وزير الصحة، أن مرص تزخر مبقومات هائلة وكنوز ال مثيل لها 

يف العامل، ويأيت املرىض من كل دول العامل لتلقي العالج مبرص، حيث تتميز مبقومات كبرية، 

منها العيون الكربيتية بسيناء وسفاجا والعني السخنة والغردقة والفيوم، والعالج بالرمال يف 

سفاجا والقصري والوادي الجديد، وتم استغاللها يف االستشفاء بعالج العديد من األمراض يف 

املايض مثل الصدفية والروماتويد.

املسبق ملؤمتر  اإلعداد  أن  األسبق،  الصحة  الدين، وزير  تاج  الدكتور محمد عوض  وأوضح 

السياحة العالجية يؤهل لوضع مرص عىل خريطة السياحة العالجية العاملية، مشريا إىل وجود 

عدة معايري لها، تتمثل يف الجودة والرتحيب وحسن املعاملة وسهولة التعامل باللغات األكرث 

تداوال يف العامل وأمان السائح وسهولة املعيشة والطريان واالستقرار السيايس والقدرة عىل 

التدخل الجراحي إلجراء عمليات كربى كالقلب املفتوح واملفاصل الصناعية، ويفضل السائح 

األسعار املناسبة وسهولة الربنامج السياحي املقدم له.
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المنظمة تشارك في فعاليات المدينة عاصمة 
السياحة اإلسالمية بحضور ضيوف من دول إسالمية 

وكبار الشخصيات

شاركت املنظمة العربية للسياحة يف حفل تدشني املدينة املنورة عاصمة السياحة اإلسالمية برعاية 

صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث 

الوطني ، وبحضور صاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز أمري منطقة املدينة 

املنورة رئيس مجلس التنمية السياحية باملنطقة   وبحضور عدد من أصحاب املعايل وزراء السياحة 

بالدول العربية واإلسالمية وأصحاب السمو املليك األمراء وسفراء الدول اإلسالمية لدى اململكة .

وأكد صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة 

مكانة  يعكس  اللقب  لهذا  املنورة  املدينة  اختيار  أن  للفعاليات  تدشينه  الوطني خالل  والرتاث 

املدينة املنورة لدى املسلمني وما لها من قيمة دينية وتاريخية، الحتضانها املسجد النبوي، ومسجد 

قباء، والعديد من املعامل التاريخية املرتبطة بالسرية النبوية، وملا تضمه من معامل ومواقع سياحية 

بأحداث  ارتبطت  تاريخية  أثرية، ومساجد  تاريخية ومواقع  وتراثية مهمة من متاحف وقصور 

السرية والتابعني. مشريا سموه إىل أن الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني عملت عىل عدد من 

املسارات لجعل املدينة املنورة املكان األمثل واملكان األهم لتتاح فيه الفرصة لجميع املسلمني 
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النبوي  الحرم  الله تعاىل للزيارة ولقاء أهل املدينة املنورة، ويأتوا قبل كل يشء لزيارة  بإذن 

الرشيف، ويعيشوا تجربة حقيقية من خالل زيارة مواقع التاريخ اإلسالمي، وسط منظومة من 

الخدمات ومرافق مهيأة وجاهزة لهم، وهذا ما نقوم به اآلن ولله الحمد بتوجيهات من خادم 

الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ ، ومبتابعة حثيثة وموفقة من 

صاحب السمو املليك األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز، وجميع من يعمل معه، لجعل 

املدينة املنورة بإذن الله هي املكان األفضل، والخيار األول ملن يريد أن يأيت ويتمتع ويستفيد 

من هذا املكان املبارك.

ولفت سموه إىل تبني خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز -حفظه الله- ترميم 

عدد من املساجد التاريخية يف املدينة املنورة ضمن برنامج العناية باملساجد التاريخية، إضافة 

إىل املرشوعات املهمة التي تنفذها اململكة لتوسعة الحرم وتطوير املنطقة املركزية.

والتي شملت  باملناسبة,  الخاصة  الفعاليات  روزنامة  يستعرض  وثائقياً  فيلامً  الحضور  وشاهد 

األنصار,  قرية  وبرنامج  والرتاث,  للسياحة  البلدان  سيدة  برنامج  شملت  فعاليات   10 اعتامد 

وبرنامج الدار الخاص بالفعاليات التفاعلية, إضافة إىل برنامج دار الحكمة الذي يُعد منرباً ثقافياً 

وفنياً, وبرنامج املُباركة الذي يهتم باملعارض, وبرنامج املحبوبة وبرنامج سوق املناخة وبرنامج 

البارة للفعاليات النسائية وبرنامج دار اإلسالم الخاص بالجامعة اإلسالمية وبرنامج طابه الخاص 

املنورة منها مهرجان أضواء  املدينة  التي ستقام يف  املهرجات  إىل بعض  إضافة  بجامعة طيبة 

املدينة املنورة ومهرجان القرية اإلسالمية ومهرجان املدينة لألفالم القصرية واملهرجان املرسحي 

واملهرجان اإلنشادي واملهرجان املرسحي إضافة إىل املؤمتر الدويل للسياحة .
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شاركت املنظمة العربية للسياحة يف فعاليات 

صناعة  يف  األعامل  لريادة  الدويل  املؤمتر 

"رؤية  مرص  يف  والرتاث  والضيافة  السياحة 

مستقبلية للتنمية املستدامة" والذي تنظمه 

بجامعة  الفنادق  وإدارة  السياحة  كلية 

يحيى  الدكتور  معايل  رعاية  تحت  فاروس، 

خالد  الدكتور  ومعايل  السياحة  وزير  راشد، 

خالد  الدكتور  ومعايل  اآلثار،  وزير  العناىن 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  الغفار  عبد 

العلمي، ومعايل الدكتور محمود محى الدين 

رئيس الجامعة  وشاركت يف املؤمتر 28 دولة 

من جميع أنحاء العامل .

ويف بداية االحتفالية تم عرض فيلم تسجييل 

وأهم  اإلسكندرية  تاريخ  خالل  استعرض 

املناطق االثرية والسياحية الهامة. 

ثم رحبت الدكتورة أماين رفعت عميد الكلية 

من  بالضيوف  بدايتها  يف  املؤمتر  عام  وأمني 

كل أنحاء العامل الذين شاركوا يف هذا املؤمتر 

خالل  تتبنى  الجامعة  أن  وأضحت  الدويل، 

مؤمترها هذا شعار منظمة السياحة العاملية 

أن  إىل  مشرية   " املستدامة  "السياحة  وهو 

التقليدي من  هذا املؤمتر خرج عن النطاق 

والجلسات  التي  للموضوعات  تناوله  خالل 

واألبحاث  العمل  وورش  والندوات  العلمية 

املختلفة و الحلقات النقاشية تتمحور حول 

المنظمة تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لريادة 
األعمال في صناعة السياحة والضيافة والتراث في مصر

اإلسكندرية  وضع  إعادة  أهمها  هامة  موضوعات 

مقوماته  مع  يتناسب  دويل  سياحي  كمقصد 

والتجارب  املامرسات  أفضل  ومناقشة  السياحية 

الناجحة للتنمية السياحية .

وتناول الدكتور محمود محى الدين رئيس الجامعة 

من  العديد  عن  املؤمتر  هذا  يثمر  بأن  كلمته  يف 

التنمية  فرص  من  تعزز  التي  والتوصيات  االفكار 

لقطاع السياحة و غدا افضل ملرص واكد عىل حرص 

الجامعة عىل دعم و بناء شخصية الشباب ألنهم هم 
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موضحا   ، األفضل  للمستقبل  الداعمة  القوى 

املؤمتر  هذا  خالل  من  حريصة  الجامعة  ان 

حتى  جديدة  اسرتاتيجية  ووضع  تنفيذ  عىل 

واملنظامت  األعامل  ورجال  الباحثون  يتمكن 

بينهم  فيام  الخربات  تبادل  من  املختلفة 

وتنفيذ  دعم  اىل  تهدف  رشاكة  اىل  للوصول 

مشاريع صغرية و متوسطة، وأوضح برضورة 

الريادة  اىل  العودة  أجل  من  الجهود  تكثيف 

مقومات  من  متلكه  مبا  واالبتكار،  السياحية 

كلمته  نهاية  وىف  األجنبي.   للدخل  ومصدر 

لجميع ممثيل  بالشكر   " الدين  "محى  تقدم 

السياحة  ومنظمة  العربية  السياحة  منظمة 

اليابانية  املرصية  الصداقة  وجمعية  العاملية 

الهيئات  من  وغريهم  اليونيسكو  ومنظمة 

الدولية واالقليمية والهيئات املحلية السياحية 

والغرف التجارية والغرف السياحية ورشكات 

ووكاالت السياحة والسفر والعديد من علامء 

وخرباء السياحة واألكادمييني وصناع القرار. 

نيابة  كلمة  الدكتور حسام درويش  ألقى  ثم 

للسياحة  العربية  املنظمة  رئيس  معايل  عن 

الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أوضح فيها  أن 

االزدهار  يف  االسايس  الرشيك  هي  السياحة 

من  والبطالة  الفقر  ملكافحة  االقتصادي 

وتعزيز  املستدامة  السياحية  التنمية  خالل 

العربية  للدول  التنافسية  النسبية  امليزة 

إبراز  يستلزم  مبا  سياحي،  جذب  كمناطق 

الثقافية والرتاثية  الطبيعية واملكونات  املعامل 

باإلضافة  العصور  عرب  والتاريخية  والحضارية 

إىل خلق فرص عمل جديدة للشباب العريب.

لتوثيق  تعمل  للسياحة  العربية  املنظمة  وأن 

والهيئات  املنظامت  جميع  مع  التعاون 

وتعزيز  لتنمية  البحثية  واملراكز  والجامعات 

هذه  مثل  إقامة  خالل  من  العربية  السياحة 

املؤمترات وورش العمل.

باملقام  يعتمد  وتطورها  السياحة  تنمية  وإن 

األول عىل األمن واالستقرار يف شتى املجاالت 

مكانتها  اسرتدت  حيث  مرص  تعيشها  والتي 

الفتاح  عبد  للرئيس  الرشيدة  القيادة  تحت 

السييس وقدمت خالل الكلمة احصائيات عن 

قطاع السياحة والسفر ودوره يف خلق الفرص 

الوظيفية للمساهمة يف  الحد من البطالة . 
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شاركت املنظمة في فعاليات معرض سوق السفر العربي “2017”  بصفة رسمية من خالل رؤيتها 
لدور هذه امللتقيات في تعزيز ودفع حركة السياحة العربية وتفعيل ونمو السياحة البينية بين 

الدول العربية.
وتم وضع لوجو املنظمة بموقع املنظمة بشكل مميز وتم منحنا مساحة وقدرها 4 متر عرض 
x 10 متر طول = 40 متر تقريبا تم تجهيزها بالشكل املطلوب وتم وضع برامج املنظمة لعرضها 
على الزائرين باإلضافة الى مجلة املنظمة )بوردنج( ايضا في الجهة املقابلة تم تجهيز شاشة 
تلفزيون سمارت تي في لعرض بها االفالم التي انتجتها املنظمة والتي تتعلق )بالقرية العربية – 

يوم السياحة العربي – فيلم ترويجي عن السياحة العربية البينية (
حيث شهد جناح املنظمة زيارة عدد من أصحاب السمو واملعالي وزراء السياحة باالضافة 

للمهتمين بقطاع السياحة العربية .

ATM  مشاركة المنظمة في معرض السفر العربي بدبي   
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المشاركة في فعاليات النسخة الثانية 
من مهرجان البحرين للطعام 

بحضور  البحرين  للطعام يف خليج  البحرين  ملهرجان  الثانية  يف  للسياحة  العربية  املنظمة  شاركت 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة واملعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ومعايل رئيس 
املنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وأمني عام منظمة السياحة العاملية التابعة 
إذ يسعى   . املهرجان  تنظيم  املساهمة يف  الجهات  الرفاعي، وممثيل  السيد طالب  املتحدة  لألمم 
إىل استقطاب محبي الطعام من داخل مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. إذ حصد 
املهرجان يف نسخته االفتتاحية أكرث من 25 ألف زائًرا ومينح املهرجان أصحاب املطاعم ومنافذ بيع 
املأكوالت املتنوعة منصة الستعراض مشاريعهم املحلية وترسيخ مكانة البحرين كمركز خليجي يف 

فن الطهو واملأكوالت.
األطعمة  بيع  ومنافذ  محالت  أفضل  جانب  إىل  ومقهى  مطعاًم   50 من  أكرث  املهرجان  يف  وشارك 
املطبخ  أدوات  التغذية مثل  الغذائية وقطاع  املواد  املتعلقة بصناعة  املحلية واملتاجر  واملرشوبات 
والطبخ وغريها. ويقدم املهرجان األطباق الرشق األوسطية والغربية واآلسيوية والهندية واألغذية 

الصحية والعضوية.
وأقيمت نسخة هذا العام من املهرجان يف ثالث مواقع رئيسية هي خليج البحرين، ومنطقة املطاعم 

بالعدلية ، ونادي كابيتال كلوب.
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برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة )11( لسوق عكاظ

شاركت املنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة معايل رئيسها الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد  

يف الدورة )11( لسوق عكاظ وافتتحها مستشار خادم الحرمني الرشيفني أمري منطقة مكة 

املكرمة، رائد الثقافة األول صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز نيابة 

عن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز وبحضور رائد السياحة السعودية 

والعربية صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة 

العليا لسوق عكاظ ومبشاركة أصحاب  اللجنة اإلرشافية  الوطني رئيس  للسياحة والرتاث 

السمو واملعايل وزراء السياحة والثقافة ببعض الدول العربية.

وأوضح معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة بأن هذه  الدورة األوىل لسوق عكاظ بعد 

صدور أمر خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز -حفظه الله - بتويل الهيئة 

العامة للسياحة والرتاث الوطني مسؤولية اإلرشاف عىل سوق عكاظ، بالتنسيق الكامل مع 

إمارة منطقة مكة املكرمة واألجهزة التنفيذية يف محافظة الطائف.
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وأشاد معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة بجهود الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني 

التنظيم  بهذا  االحتفالية حتى خرجت  لهذه  الجيد  اإلعداد  الرئيس يف  رأسها سمو  وعىل 

املمتاز حيث تخلل الحفل تكريم الفائزين بجوائز سوق عكاظ لهذه الدورة حيث توزعت 

القصرية وجائزة  القصة  العريب يف  الفصيح وشاعر شباب عكاظ والرسد  العريب  الشعر  يف 

عكاظ الدولية للخط العريب  وريادة األعامل ثم كرم صاحب السمو املليك األمري سلطان 

اللجنة  رئيس  الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  عبدالعزيز،  بن  سلامن  بن 

اإلرشافية العليا لسوق عكاظ، مستشار خادم الحرمني الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة، 

األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز، عىل جهوده الجبارة يف سوق عكاظ بدورته السابقة وما 

شهده من تطور منذ نشأته.

برعاية  باعتزازه وفخره  كلمته  بن عبدالعزيز يف  بن سلامن  األمري سلطان  وتحدث سمو 

يف  عكاظ  لسوق   - الله  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 

دورته الحادية عرشة، كام قال بأننا نعتز بوجودنا مع رائد هذا العمل الثقايف األمري خالد 

الفيصل. ونحن اليوم نسعد بوجود عدد من الوزراء من الدول الصديقة، ومن السعودية، 

واملواطنني، واملثقفني، وجمهور عكاظ ".وأضاف: الليلة مناسبة مهمة للجميع؛ كونه ألول 

مرة نحتفي بالسوق تحت مظلة برنامج خادم الحرمني الرشيفني للعناية بالرتاث الحضاري. 

معتربًا سوق عكاظ مناسبة دولية، ومتمنًيا للجميع السعادة يف هذه الليلة املباركة.

وأوضح معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة بأن الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني 

أعدت يف هذه الدورة برنامج ثقايف حافل ومنوع تُقام فعالياته يف أكرث من موقع يف سوق 

عكاظ ويف مدينة الطائف وأقيمت )10( ندوات ثقافية يف الخيمة الثقافية بسوق عكاظ 

عىل مدى خمسة أيام ابتداًء من اليوم الثاين للسوق، وعناوينها: "اللغة العربية يف إسبانيا، 

"دريد بن الصمة، "املواقع التاريخية يف محافظة الطائف عرب العصور"، "مستقبل الثقافة 

والفنون يف رؤية 2030"، "املؤسسات وحقوق الطفل الثقافية"، "حمزة شحاتة"، "السياحة 

الثقافية وأدب الرحالت عربًيا ودولًيا"، "تجارب املبدعني الشعرية"، "األدب الشعبي وثيقة 

تاريخية"، "الربامج اإلعالمية الثقافية يف خدمة الثقافة العربية".



السنوي التقرير 

العام التقرير 

االحتفال
بيوم السياحة العربي  2017

 "السياحة وتنمية المجتمعات المحلية"
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شاركت املنظمة يف احتفالية يوم السياحة العريب والتي أقيمت مبملكة البحرين هذا العام تحت 

شعار” السياحة وتنمية املجتمعات املحلية” الذي أقيم تحت رعاية معايل وزير التجارة والصناعة 

والسياحة يف مملكة البحرين زايد بن راشد الزياين وحضور معايل رئيس هيئة البحرين للسياحة 

واملعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ومعايل رئيس املنظمة العربية للسياحة الدكتور. بندر 

ابن بطوطة يف 24 فرباير وأن تزامن  العريب  الرحالة  يتزامن مع مولد  بن فهد آل فهيد  والذي 

للجهود التي  االحتفال مبولد ابن بطوطة الذي يتم تكراره يف ذات التاريخ من كل عام انتصاراً 

بذلتها املنظمة إلعادة ذكرى الرحالة العريب ابن بطوطة للواجهة من جديد وتعريف األجيال بأثره 

البالغ يف صناعة السياحة العربية التي من أبرزها رغبته يف رؤية أحوال الناس يف مختلف األقطار، 

وشوقه إىل املعرفة، وولعه بالتنقل، وعشقه الغري محدود للتجربة، ودعت املنظمة كافة الدول 

العربية لالحتفال بهذا اليوم من كل عام دعامً لتنشيط السياحة العربية البينية واكتشاف كنوزها.

 المشاركة في احتفالية يوم السياحة العربي
بمملكة البحرين "السياحة وتنمية المجتمعات المحلية"



السنوي التقرير 

العام التقرير 

االجتماعات 
الدولية واإلقليمية
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يف إطار سعي املنظمة لدعم وتنمية السياحة يف الوطن العريب وتطويرها من خالل التعاون مع املنظامت 

اإلقليمية والدولية شاركت املنظمة العربية للسياحة يف اجتامع الجمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية يف 

دورتها الـ 22 عىل مستوى وزراء السياحة بالعامل  مبدينة بتشينجدو الصني  ويف االجتامع الـ 39 للجنة الرشق 

األوسط باملنظمة.

التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  قباطي  عبداملجيد  محمد  الدكتور.  معايل  من  املكون  املنظمة  وفد  والتقى 

واألستاذ وليد عيل الحناوي األمني العام املساعد للفعاليات واإلعالم بكل من معاىل االمني العام الدكتور. 

بريدوما  يولندا  والسيدة  فوجلر  كارلوس  السيد  العاملية  السياحة  التنفيذي ملنظمة  الرئيس  الرفاعى  طالب 

رئيسة األعضاء املنتسبني مبنظمة السياحة العاملية حيث تم مناقشة اوارص التعاون املشرتك وتنمية التعاون 

فيام بني املنظمتني.

الخارجي بهدف توثيق  العامل  السياحة من دول  وحرصت املنظمة يف هذه املشاركة عىل االلتقاء مبسئويل 

التنمية  تحقيق  أجل  من  الحيوي  القطاع  هذا  بأهمية  منها  وإميانا  السياحي  املجال  يف  الثنائية  العالقات 

البيولوجي  التنوع  املحافظة عىل  مع  الثقايف  الرتاث  متنوع وصون  اقتصاد  تحقيق  وقدرته عىل  املستدامة 

وتقديم الدعم للجهود التي تسعى من خاللها الجهات الدولية اىل التطوير يف القطاع السياحي.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماع الدورة 22 للجمعية العامة 
لمنظمة السياحة العالمية واالجتماع الـ 39 للجنة الشرق األوسط 

بالمنظمة بمدينة تشينجدو بجمهورية الصين الشعبية 
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وتضمن جدول أعامل الدورة لهذه السنة عددا من البنود املختلفة لخدمة القطاع السياحي بجميع الدول 

العاملية  اتفاقية منظمة السياحة  التوجيهية العتامد مرشوع  األعضاء يف املنظمة ومن بينها إقرار املبادئ 

لرصد تطبيق آداب السياحة وعرض تقرير اللجنة املتعلقة بهذا الشأن وتعيني لجنة مخصصة إلعداد املرشوع 

بصيغته النهائية وانتخاب أعضاء اللجنة العاملية آلداب السياحة وتعيني األمني العام للفرتة 2021-2018 

بتوصية من املجلس التنفيذي وعرض تقرير حول السنة الدولية 2017 للسياحة املستدامة يف سبيل التنمية 

واتّفاقية منظّمة السياحة العاملية لحامية السائح وحقوق وواجبات مقّدمي الخدمات السياحية.

واعتامد  و2017،   2016 لعامي  العاملي  السياحة  يوم  عن  األنشطة  تقرير  عرض  أيًضا  االجتامع  ويتضمن 

الشعارات املتعلقة بهذه املناسبة، واختيار البلد املضيف الجتامع الجمعية العامة القادم، وانتخاب أعضاء 

املجلس التنفيذي.

ويأيت هذا اللقاء بالتزامن مع إقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2015 بتخصيص العام 2017 السنة 

الدولية للسياحة املستدامة من أجل التنمية، وذلك بهدف نرش الوعي حول مساهمة السياحة املستدامة 

يف التنمية عىل مستوى صناع القرار وعموم الناس، وتشجيع منظومة األمم املتحدة وجميع الجهات الفاعلة 

األخرى عىل دعم السياحة املستدامة عىل جميع املستويات كوسيلة فعالة للمساهمة يف التنمية املستدامة.
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شاركت املنظمة يف اجتامع لجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشرتك يف دورتها 
ابو  أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمني  ترأسها معايل  والتي  العادية رقم  46 
الغيط واستضافتها االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مبقرها 

الدائم يف اىب قري باإلسكندرية .
مطالبة  عن   واألربعني  السادسة  الدورة  بها  خرجت  التي  التوصيات  وأسفرت 
مؤسسات العمل العريب املشرتك بتزويد االمانة العامة للجامعة العربية بتقرير 
أعضاء  عىل  والتأكيد  اللجنة  اجتامعات  عقد  موعد  من  يوما   30 قبل  املتابعة 
العليا  التنسيقية  اقرتاح مواضيع ومشاريع مشرتكة كمحاور عمل للجنة  اللجنة 
للعمل العريب املشرتك تواكب متطلبات املرحلة الراهنة وتساهم يف اثراء جدول 
اعامل اللجنة وشملت التوصيات التأكيد عىل اهمية مشاركة مؤسسات وصناديق 
العليا للعمل العريب املشرتك وىف  التنسيق  العربية يف اجتامعات لجنة  التمويل 
من  املعتمدة  املشرتكة  العربية  والربامج  واملشاريع  املدرجة  املواضيع  مناقشة 
سنوي  اعالمي  مؤمتر  وعقد  واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  العربية   القمم 
للتعريف  املشرتك  العريب  العمل  وبرامج مؤسسات  وأنشطة  إلنجازات  للرتويج 

المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماع لجنة 
التنسيق العليا للعربي المشترك الدورة العادية )46(

برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية



79 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م

الخاص  والقطاع  وإعالمية  وأكادميية  واجتامعية  اقتصادية  جهات  مبشاركة  بها 
ومؤسسات اخرى ودعوة الجهات املعنية باالسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر 
الكوارث 2020 والجهات االخرى ذات الصلة باملوضوع لعقد اجتامع مشرتك مع 

االمانة الفنية ملجلس وزراء البيئة العرب .
وأكدت اللجنة عىل اهمية اهداف لجنة التنسيق  العليا للعمل العريب املشرتك 
العريب  العمل  مؤسسات  بني  والتعاون  التنسيق  مجاالت  يخص  فيام  ودورها 
املشرتك ودعوة مؤسسات العمل العريب املشرتك ملوافاة االمانة العامة للجامعة 
العربية قبل اجتامعات اللجنة بفرتة كافية مبقرتحاتها عن قامئة االولويات التنموية 
الفنية  العربية ودعوة كل مؤسسات العمل العريب املشرتك واالدارات  للمنطقة 
التابعة للجامعة العربية ملراعاة االختصاصات واملهام لكل منها والتنسيق فميا 
بني  املشرتكة  العمل  املشاريع وورش  واعتامد  فعاليات  او  انشطة  اية  بينها عن 

مؤسسات العمل العريب املشرتك وتحديد دور ومساهمة كل منظمة فيها.
 وأوصت اللجنة بالرتحيب مبرشوع بوابة الشبكة العربية للمعلومات باعتبارها 
كافة  اىل جانب دعوة  املشرتك ومنظومته   العريب  العمل  لتفعيل  فعلياً  منوذجاً 
العربية  الشبكة  بوابة  عضوية  اىل  لالنضامم  املشرتك  العريب  العمل  مؤسسات 
للمعلومات لتعزيز تنوع مصادر املعلومات املتخصصة ودور ومهام لجنة التنسيق 
العليا للعمل العريب املشرتك لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخربات بني جامعة 
الدول العربية واجهزتها العاملة ومؤسسات العمل العريب املشرتك لزيادة فاعلية 

وكفاءة العمل العريب املشرتك.
 وطالبت اللجنة بدعوة مؤسسات العمل العريب املشرتك للمشاركة يف االسبوع 
والدولية  العربية  الهيئات  مع  الرشاكات  بناء  بهدف  املستدامة  للتنمية  العريب 
اىل جانب املشاركة يف الربنامج التدريبي لبناء القدرات وتأهيل الكوادر العربية 
مبؤسسات العمل العريب املشرتك الذى تنظمه املنظمة العربية للتنمية االدارية 
واالكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع برنامج االمم 
املتحدة اإلمنايئ والتعاون الدويل باألمانة العامة بالجامعة العربية وعقد االجتامع 
السابع واالربعني للجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشرتك برئاسة االمني العام 

للجامعة العربية خالل االسبوع االول من شهر مايو 2018 
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المنظمة العربية للسياحة تشارك في األسبوع 
العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية 

شاركت املنظمة العربية للسياحة يف األسبوع العريب للتنمية املستدامة تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية 

مرص العربية عبدالفتاح السييس، بحضور كل من معايل األمني العام لجامعة الدول العربية، ووزيرة التضامن 

االجتامعي مبرص الدكتورة غادة وايل، ومساعد األمني العام لألمم املتحدة، مدير املكتب اإلقليمي للدول 

العربية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مراد وهبة.

إىل  االفتتاحية،  الجلسة  يف  الغيط،  أبو  أحمد  السيد.  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمني  معايل  وتطرّق 

التحّديات الخطرية التي تواجه املنطقة، داعياً إىل تعزيز الرشاكات الدولية واإلقليمية، لتنفيذ خطة التنمية 

املنطقة. دول  من  العديد  يف  الفقر  ومحاربة  والصحية  التعليمية  باألوضاع  والنهوض   ،2030 املستدامة 

وقال أنَّ “الحروب األهلية التي تدور رحاها يف العامل العريب، كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية 

اإلنسانية والنمو االقتصادي يف عدد من الدول يف مهب الريح، وأدت إىل متزيق نسيج بعض  هذه الدول، 

وتفيش الرصاعات والنزاعات بصورٍة  غري مسبوقة يف التاريخ الحديث. مؤكداً أنَّ “إرادة البقاء والسعي إىل 

ُعمران األرض مغروسة يف وجدان اإلنسان العريب، إال أنَّ ما ينقصها هو برنامج العمل، والخطّة الشاملة، 

واألداء املتواصل املُثابر عرب فرتٍة زمنية طويلة<

وكانت مشاركة املنظمة العربية للسياحة، يف التنمية املستدامة، من خالل برنامج التنمية السياحة للحد 

البطالة، وتنمية املجتمعات املحلية، وإيجاد سياحة مستدامة.
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وناقشت جلسات األسبوع العديد من أوراق العمل، والتي متثلت يف:

املفاهيم العاملية للتنمية املستدامة	 

كرامة اإلنسان ونوعية الحياة	 

ترابط مخاطر املناخ	 

احتفالية توقيع مذكرة التفاهم بني جامعة الدول العربية والبنك الدويل	 

منتدى املياه والهشاشة	 

البنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة	 

املنتدى الوزاري العريب ألهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة	 

مائدة مستديرة حول إدارة مخاطر الجفاف يف الصومال والقرن األفريقي	 

دور القوة الناعمة يف التنمية املستدامة	 

مائدة مستديرة بشأن املجموعة العربية للعلوم والتكنولوجيا	 

تعزيز السلم واألمن والعدالة	 

الضعف االجتامعي يف املنطقة العربية	 

بناء القدرات لتحسني األمن االجتامعي	 

بناء مرونة املدن	 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار	 

املناخ واستدامة البيئة: رؤية متكاملة	 

متكني املرأة وحامية الطفل واألرسة .. ركائز تحقيق التنمية املستدامة	 

جلسة حوار مبادرة الرتابط مع مخاطر املناخ	 

نحو منو اقتصادي مستدامة يف املنطقة العربية	 

التصنيع الشامل واملستدام	 

النمو االقتصادي والبنية التحتية	 

دور التقنيات الحديثة يف التنمية املستدامة باملنطقة العربية	 

األمن املايئ الغذايئ يف إطار خطة 2030	 

تخفيف آثار تدهور األرايض املنطقة العربية	 

الشباب العريب بني التحديات والتطلعات.	 
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االجتماع التنسيقي بين المنظمة العربية للسياحة 
والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة 

العربية السعودية

عقد اجتامع بني وفد الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني برئاسة الدكتور خالد 

القانونية  واإلدارة  املناطق  مدراء  ومبشاركة  الهيئة  رئيس  سمو  مستشار  الدخيل 

وفريق األمانة العامة للمنظمة العربية للسياحة مبقر املنظمة حيث جرى استعراض 

أوجه التعاون املشرتك ما بني الجانبني  وتم طرح 16 مرشوع وفعالية 

التسويق  مجال  يف  التدريبية  الدورات  يف  أبرزها  متثلت  الجانبني  بني  للنقاش 

االلكرتوين واستخدام التكنولوجيا الحديثة يف التسويق باستخدام املحتوى من خالل 

تدريب منسويب الهيئة عىل أحدث اتجاهات التكنولوجيا الحديثة ومؤمتر ومعرض 

تكنولوجيا السياحة والسفر والتسويق السياحي االلكرتوين، مؤمتر ومعرض السياحة 

لذوي  الرشاعية  املراكب  ومسابقة  ومعرض  مؤمتر   ، اإلسالمية  الدول  بني  البينية 

القدرات الخاصة ، بطولة كرة القدم التفاعلية فيفا 18 باالضافة اىل معارض للتسويق 
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مصاحبة للبطولة بعدة امارات باململكة برعاية الهيئة ودعم القطاع الخاص، البطولة 

العربية ملهارات الفري ستايل لكرة القدم دعام للسياحة البينية ، مرشوع القرية العربية 

والذى يشتمل عىل 22 جناحاً للبالد العربية ، بحيث يخصص جناح لكل دولة عربية عىل 

حدة، إلبراز ثقافة وعادات وتقاليد كل دولة من خالل بيع الصناعات التقليدية ودعم 

األرس املنتجة وستتاح الفرصة الستضافة 3 دولة صديقة سنوياً ، برامج املنظمة يف مجال 

السياحة البحرية ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات البحرية واملعارض واملؤمترات ، 

معرض القوارب واليخوت، مؤمتر ومعرض الغوص، معرض املستلزمات البحرية، مؤمتر 

األعامق، سياحة  الريايض وطب  الطب  و مؤمتر ومعرض  البحرية  الرياضات  ومعرض 

الكروز )سفن الركاب السياحية( ، مسابقات رياضة بحرية عربية وعاملية، كمسابقات 

التأهيل  ومقرتح مرشوعات  وغريها  والتجديف  الزوارق  وبطولة  الجت سيك  وبطولة 

تنمية  اآليزو )مركز  للحصول عىل عالمة  السياحية  املنشآت  تأهيل  والتدريب وبرامج 

الجودة  لرفع  األيزو  للحصول عىل شهادة  املنشآت  تأهيل  برنامج  األعامل والتدريب( 

مرشوع  سياحية(،  ومنتجعات  ومفروشة  فندقية  شقق  )فنادق،  السياحية  للمنشآت 

والذي   BBK والكويت  البحرين  بنك  مع  بالتعاون  االئتامنية   مكس  كريدى  بطاقة 

يعترب أحد البنوك الخليجية التي تتمتع بسمعة جيدة وخربة وحرفية تزيد عن 40 سنة، 

شبكة  عىل  اإللكرتونية  للحجوزات  موقع  مرشوع  املنظمة  تبنت  الهوبوكينج  مرشوع 

متكامل  برنامج  وهو   ،  Hubooking International Booking System اإلنرتنت 

مرشوع  واالنتقاالت،  والطريان  الفنادق  وحجز  التأشريات  واستخراج  والعمرة  للحج 

بوالص ضامن االستثامر من خالل التعاون مع املؤسسة االسالمية لضامن االستثامر، فكرة 

مرشوع للحد من البطالة من خالل تنمية املجتمعات املحلية وايجاد سياحة مستدامة.
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زار وفد من وزارة السياحة بسلطنة عامن برئاسة األستاذ / محمد بن محمود الزدجايل 
مدير عام خدمات املستثمرين و إدارة الجودة وعضوية األستاذ / عمر بن سامل آل 
إبراهيم  الدويل واألستاذ / حسني بن عبدالله بن  التعاون  السالم رئيس قسم  عبد 
آل حمد  املكلف بأعامل مدير الدائرة لتنمية املوارد البرشية مقر املنظمة العربية 
عقدت  حيث  واملنظمة  الوزارة  بني  فيام  املشرتك  التعاون  أوجه  لبحث  للسياحة 
التي  واملشاريع  الفعاليات  فيها  استعرضت  الجانبني  بني  االجتامعات  من  سلسلة 
واملعرض  املؤمتر  تتمثل يف  العربية وهي  السياحة  وتطوير  لتنمية  املنظمة  تقدمها 
الدويل العريب األول لتكنولوجيا السياحة والسفر والطريان ، وفعاليات سياحة الشباب 
للسياحة  األول  واملعرض  املؤمتر  متنوعة  وفعاليات    FIFA اإللكرتونية  كالرياضة 
والفعاليات  العربية  »القرية  ومرشوع   )  ....... اليدوية  والحرف  والرتاثية  الثقافية 
البحرية والتي تتعلق بالفورموال + سياحة الكروز  وما ميكن اإلستفادة من خالل خربة 

زيارة وفد من وزراة السياحة بسلطنة واالجتماع 
مع فريق عمل المنظمة العربية للسياحة لبحث 

أوجه التعاون المشترك 
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املنظمة بهذا املجال ، وعرض عن لوحة اإلحصاء السياحي وتصنيف وتم مناقشة 
ُعامن يف حالة  بسلطنة  السياحة  وزارة  مقر  الجودة يف  ملراقبة  مركز  إنشاء  مقرتح 
لجذب  فقد  إقامة ورشة عمل  وإمكانية  املنشآت 9001  لتأهيل  ذلك  إىل  الحاجة 
كافة الرشكات العاملة يف املجال السياحي  بالسلطنة ، ومقرتح إقامة ملتقى لألمن 
السياحي بالسلطنة أسوة مبا تم تنظيمه يف محافظة الطائف بالتعاون مع جامعة 
نايف للعلوم األمنية ومجلس وزراء الداخلية ، يف نهاية اإلجتامع أكد الجانبان عىل 
أهمية و جدية املنظمة يف تطوير و تنمية التعاون فيام بني املنظمة و وزارة السياحة 
بسلطنة ُعامن األستاذ / محمد الزدجايل – رئيس الوفد شكره ملعايل الدكتور/ بندر 
بن فهد آل فهيد رئيس املنظمة و منسوبيها عىل حفاوة اإلستقبال وكرم الضيافة 
ووفرة املعلومات و أبدى اهتاممهم بربنامج الزيارة و ما ذكر فيه من مرشوعات و 
موضوعات تستحق البحث والدراسة واالتفاق عىل إقامة ورش عمل بسلطنة عامن 
الصادرات عن ضامن  وائتامن  االستثامر  لتأمني  اإلسالمية  واملؤسسة  املنظمة  تضم 

االستثامرات السياحية األجنبية.
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وفد من مهرجان جبل البركل للثقافة والتراث 
واالستثمار بجمهورية السودان يزور المنظمة 

العربية للسياحة

استقبل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة مبقر املنظمة وفداً من مهرجان 

جبل الربكل للثقافة والرتاث واالستثامر بجمهورية السودان برئاسة معايل الفريق 

رشطة . عبدالرحمن حسن عيل نائب األمني العام للمهرجان يرافقه الدكتور. 

عمر الفاروق حسن عمر صالح أمني عام العالقات الخارجية للمهرجان وورحب 

معايل الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بالوفد وقدم شكره لدولة نائب الرئيس 

الدكتور حسبو محمد عبدالرحمن عىل ما تحظى به املنظمة العربية للسياحة 

من دعم من دولته .

وقدم أثناء اللقاء معايل نائب األمني العام للمهرجان نبذة مخترصة عن املهرجان 

املستدامة  الوطنية  السياحة  تنمية  االسرتاتيجية يف  الخطط  يأيت ضمن  والذي 

وتضمن فعاليات سياحية وتراثية تربط ما بني املايض االصيل والحارض املرشق 

الجديد ملواكبة الحضارات املعارصة والتعريف بالسودان وتاريخه الضارب يف 
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التي  الحقيقية  الجذور  كرمة  حضارة  وهي  وعلومها  االنسانية  جذور  أعامق 

شكلت هوية وصياغة الشخصية السودانية، إذ كانت حضارة محلية أفريقية 

حدودها  وامتدت  عام  األلف  قرابة  سلطتهم  عىل  الحفاظ  من  ملوكها  متكن 

جنوبا حتى الشالل الرابع وشامال إىل منطقة الشالل االول وقد تم إعالن موقع 

هذه  بأن  وأوضح  لليونسكو  التابعة  العاملى  الرتاث  مواقع  كأحد  الربكل  جبل 

السياحة  تنمية  يف  ودورها  املنظمة  مع  التعاون  أوارص  لتوطيد  تأيت  الزيارة 

العربية وأن يحظى املهرجان برعاية املنظمة حيث تم االتفاق يف نهاية االجتامع 

عىل تكليف تكليف فريق عمل من املنظمة العربية للسياحة لزيارة السودان 

لدراسة الوضع مع إدارة املهرجان واقرتاح عدة فعاليات جديدة عىل املهرجان 

حتى تعطيه الزخم الذى يستحقه مثل )الرياضة اإللكرتونية فيفا 17 لسياحة 

الشباب - صناعات حرفية مشغوالت يدوية – فرق شعبية وفلكلور من الدول 

العربية – دورات تدريبية يف التسويق (. 
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االجتماع التنسيقي بين المنظمة العربية للسياحة 
والجامعة العربية المفتوحة  للتعاون في  برامج 

التدريب والتأهيل

استقبل معايل رئيس املنظمة العربية للسياحة وفداً من الجامعة العربية املفتوحة إحدى مبادرات برنامج 

فرع  مدير  الزكري  محمد  الدكتور  األستاذ  الوفد  ويضم  املتحدة  األمم  منظامت  لدعم  العريب  الخليج 

الجامعة العربية املفتوحة باململكة العربية السعودية والدكتور غازي فلمبان مدير الجامعة بجدة وجرى 

خالل اللقاء قدم نبذة مبسطة عن الجامعة وهي من الجامعات التي تعمل لتوظيف التقنيات الحديثة 

يف التواصل املعريف. وبرشاكة اسرتاتيجية مع الجامعة الربيطانية املفتوحة واإلسهام يف توفري حلول عملية  

لقضايا تهم املجتمعات العربية كالبطالة وازدياد الطلب عىل التعليم العايل، والتيسري عىل الفقراء للحصول 

عىل حقوقهم، والحاجة إىل تصعيد أدوار املرأة العربية  يف مساحات  أكرب للحراك التنموي واملنظور اآلخر 

ملبادرة أجفند يف تدريب الشباب من الجنسني يف مجاالت الريادة والتمكني ومكافحة الفقر، بالرشاكة 

مع املنظامت املتخصصة، مثل املنظمة الدولية  للشباب، وبنوك أجفند للتمويل األصغر. وكذلك تدريب 

املعلمني بالرشاكة مع جامعات عاملية مرموقة مثل هارفارد.

املمكن االستفادة من  املفتوحة والتي من  العربية  الجامعة  بالتعاون مع  املنظمة  ورحب معايل رئيس 

املحلية وإيجاد  املجتمعات  تنمية  البطالة من خالل  املنظمة يف مكافحة  اسرتاتيجية  مبادراتها يف دعم 

سياحة مستدامة من خالل دعم هذه املجتمعات بتوفري فرص تدريب يحقق لها االستفادة من املوارد 

املحلية يف تعزيز التنمية.

ويف نهاية اللقاء اتفق الجانبان عىل مرشوع مذكرة تفاهم يتم توقيعها لتحديد اطار التعاون بينهام.
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بتنسيق من المنظمة العربية للسياحة زيارة وفد من 
محافظة استبونا االسبانية لمحافظة جنوب سيناء 

"شرم الشيخ"
انطالقاً من دور املنظمة العربية للسياحة 

والدويل وجذب  العريب  التعاون  تنمية  يف 

السياحة العاملية إىل املنطقة العربية.

وبناءاً عىل التعاون املتميز ما بني املنظمة 

السياحة  ووزارة  للسياحة  العربية 

مرص  بجمهورية  سيناء  جنوب  ومحافظة 

العربية تم عقد اجتامع تنسيقي بني وفد 

ملقا  إلقليم  التابعة  استبونا  محافظة  من 

خوسيه  املحافظ  برئاسة  اسبانيا  مبملكة 

ماريا جارسيا مع معايل املحافظ اللواء خالد 

فودة محافظ جنوب سيناء ومثل املنظمة 

يف هذا االجتامع سعادة السفري سعود بن 

التعاون  عام  مدير  الجابري  عبدالعزيز 

الدويل ومستشار الرئيس وخلص االجتامع 

توأمة  اتفاقية  توقيع  عىل  االتفاق  إىل 

فيام بني محافظة جنوب سيناء ومحافظة 

استبونا لتبادل الزيارات الرسمية لتنشيط 

رشم  مدينة  إىل  الجانبني  بني  السياحة 

لتأهيل  التدريبية  الدورات  وعقد  الشيخ 

السياحي  القطاع  يف  العاملة  الكوادر 

الفنادق  قطاع  يف  السياحي  واالستثامر 

منتجعات  وإقامة  السياحية  واملنتجعات 

سياحية عالجية، موضحاً بأنه سيتم توقيع 

االتفاقية عىل هامش معرض فيتور بإسبانيا 

خالل شهر يناير 2018 القادم.
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المشاركة في االجتماع الـ 39 للجنة الفنية لإلحصاء 
بجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة

الدول  بجامعة  لإلحصاء  الفنية  اللجنة  اجتامع  يف  للسياحة  العربية  املنظمة  شاركت 
التنسيق اإلحصايئ  تنفيذ توصيات لجنة  املتخصصة وذلك ملتابعة  العربية ومنظامتها 
والنشاط  العربية  اإلحصائية  للبيانات  املوحدة  البوابة  إنشاء  لدراسة  املخصص   2015
لعام  اإلحصايئ  العمل  وبرامج   ،2017 لعام  املتخصصة  العربية  للمنظامت  اإلحصايئ 
2018 وخلص االجتامع عىل التأكيد عىل املنظامت العربية املتخصصة بتزويد األمانة 
نبذة  للجمهور، مع  املتاحة من دون مقابل  بياناتها اإلحصائية  بروابط قواعد  العامة 
املشرتك  العريب  العمل  اإلحصايئ ودعوة مؤسسات  إنتاجها  وتبادل  بسيطة ملحتوياتها 
التي مل تنضم بعد إىل بوابة الشبكة العربية للمعلومات إىل االنضامم واملشاركة مبصادر 
املتخصصة  العربية  املنظامت  عىل  والتأكيد  لها.  التابعة  البيانات  وقواعد  املعلومات 
ألقسامها  املناسب  الدعم  بتوفري  باالهتامم  احصائية،  بيانات  قواعد  لديها  ليس  التي 
اإلحصائية إلنشاء قواعد بيانات كل ضمن اختصاصها، وتزويد االمانة العامة بروابط 
الشاشات الرئيسية الخاصة بها لتتمكن األمانة العامة من إدراجها عىل بوابة الشبكة 
العربية للمعلومات. وتأكيد إنشاء قاعدة بيانات داخل األمانة العامة لجامعة الدول 
العربية تشمل قوائم الخرباء العرب واملرشوعات والدراسات والبحوث يف مجال التنمية 
املستدامة بالدول العربية ومؤسسات العمل العريب املشرتك، دعوة األجهزة اإلحصائية 
إىل تعيني موظفني مختصني للتواصل مع املنظامت العربية املتخصصة ملوافاتها بالبيانات 

املطلوبة يف مجال اختصاصها. 
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جهود المنظمة في دعم التعاون المشترك
مع المؤسسات الدولية واإلقليمية لتطوير 

السياحة العربية 

تاريخ التوقيعالجهة 

مع  الجهود  لتنسيق  تفاهم  مذكرة  توقيع 

في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 

لألسر  السياحية  المشاريع  ودعم  تمويل 

لتهيئة  السياحية  والمسوحات  المنتجة 

البيئة السياحية.

2006/11/19م

توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية 

السياحة  ودعم  الجهود  لتنسيق  للسياحة 

الخبرات  تبادل  خالل  من  العربية  الدول  في 

السياحية  والدراسات  البحوث  وإصدار 

المشتركة.

2008/1/23م

المؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية 

للتنمية  اإلسالمي  للبنك  التابعة  الصادرات 

الدول  في  األجنبية  االستثمارات  لضمان 

العربية.

2011/1/15م
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تاريخ التوقيعالجهة 

مع  الجهود  لتنسيق  تفاهم  مذكرة  توقيع 

في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 

لألسر  السياحية  المشاريع  ودعم  تمويل 

لتهيئة  السياحية  والمسوحات  المنتجة 

البيئة السياحية.

2006/11/19م

توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية 

السياحة  ودعم  الجهود  لتنسيق  للسياحة 

الخبرات  تبادل  خالل  من  العربية  الدول  في 

السياحية  والدراسات  البحوث  وإصدار 

المشتركة.

2008/1/23م

المؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 

وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية 

للتنمية  اإلسالمي  للبنك  التابعة  الصادرات 

الدول  في  األجنبية  االستثمارات  لضمان 

العربية.

2011/1/15م

تاريخ التوقيعالجهة 

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

2007/2/7م

مذكرة تفاهم مع األكاديمية العربية للعلوم 
التدريب  مجال  في  للتعاون  والتكنولوجيا 
إحدى  هما  المنظمتين  أن  بما  والتأهيل 
فقد  المشترك  العربي  العمل  منظمات 
يخدم  بما  سويًا  للمساهمة  إرادتهم  التقت 
خططهم وتوجهاتهم تجاه دعم المنطقة 
العربية من خالل التعاون الذي سيتم بينهما 
والتدريب،  التأهيل  التالية:  المجاالت  في 
اإلدارة السياحية، الجودة ، األمن السياحي، 
السياحي،  التسويق  األزمات،  إدارة 
الجمهور. ومواجهة  العامة  العالقات 

2010/3/17م

مجلس  مع  التعاون  حول  تفاهم  مذكرة 
للتنسيق  العربية  االقتصادية  الوحدة 
الخاص  القطاع  مشاركة  وتفعيل 
والبطالة. الفقر  من  الحد  عملية  في 

2011/9/14م

والتأهيل  التدريب  بخصوص  تفاهم  مذكرة 
. اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  2011/9/12ممع 
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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

التعاون  المدني توثيق  للطيران  العربية  الهيئة  مذكرة تفاهم مع 

أجل تطوير طيران عربي وتنمية  العربية من  الدول  بين  والتنسيق 

وتوفير األمن والسالمة لحركته كأداة ضرورية نحو سياحة ونشاط 

فائدتها  تعود  المستدامة  التنمية  ضمان  إلى  ويؤدي  اقتصادي 

المعلومات  وتبادل   ، العربية  والمجتمعات  الدول  مختلف  على 

أن  الممكن  من  التي  االقتصادية  والدراسات  اإلحصائية  والبيانات 

يستفيد منها أحد الطرفين مما يقوم به الطرف اآلخر، وعقد ورش 

النقل   : مجاالت  في  المشتركة  والدورات  الندوات  وتنظيم  العمل 

العربية  األقطار  بين  السياحية  الحركة  دعم  في  ودوره  الجوي 

والتعاون والتنسيق بخصوص حماية المستهلك.

2015/6/8م



السنوي التقرير 

العام التقرير 

الترويج اإلعالمي 
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



97 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م

في  اإلعالمية  المؤسسات  إحدى  مع  بالتباحث  للسياحة  العربية  المنظمة  قامت 

المملكة األردنية الهاشمية لتكون ذراع إعالمي استراتيجي لتنفيذ برنامج تسويق 

سياحي باسم " جواز سفر " .

ويعد البرنامج  من أهم االعمال التي تقوم بإنتاجها مؤسسة األمل األردنية  لإلنتاج 

العربية للسياحة ان  ارتأت المؤسسة وبالتعاون الكامل مع المنظمة  الفني حيث 

تشجيع  و  ترويج  على  يعمل  ضخم  عربي  تلفزيوني  سياحي  برنامج  بإنتاج  تقوم 

البرنامج عبر قنوات فضائية  العربي و يبث  العالم  السياحة في  وتنمية وتسويق 

عربية معروفة باتساع انتشارها ومتابعتها على مستوى الوطن العربي.

للسفر  تدعو  معاني  من  االسم  يحمله  لما   " سفر  جواز   " اسم  على  االختيار  وقع 

والسياحة وتقوم فكرة البرنامج على استضافة  ضيف او مجموعة من الضيوف 

من الوسط االدبي او السياسي او الثقافي او الفني او السياحي في العالم واجراء 

حوار معه من قبل مذيعة  للحديث عن احد المعالم السياحية بالعالم العربي وابراز 

على  السائح  لتشجيع  والدينية  التاريخية  واهميتها  بها  السياحي  الجذب  معالم 

برنامج السياحة االول » جواز سفر »
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زيارتها كما يقوم البرنامج بتغطية النشاطات السياحية بكافة أشكالها وانواعها .

البرنامج انطلق من االردن كأول دولة ومن ثم انتقل الى عدة دول كجمهورية 

وتتطلع  العربية  الدول  من  وغيرها  السعودية  العربية  والمملكة  العربية  مصر 

  " سفر  جواز   " لبرنامج  المنتجة  الجهة  الفني  لإلنتاج  االردنية  االمل  مؤسسة 

السياحية  المعالم  كافة  تغطية  الى  للسياحة  العربية  المنظمة  مع  وبالتعاون 

المهمة في العالم العربي وذلك من اجل تطبيق اهداف ورؤى المنظمة العربية 

للسياحة في الترويج للمنتج السياحي بالعالم العربي حيث ان الوطن العربي يزخر 

وابرازها  عنها  الحديث  الى  تحتاج  التي  والتاريخية  االثرية  المواقع  من  بالعديد 

للمشاهد العربي مما سيعمل على زيادة الحركة السياحية واعداد السائحين الى 

هذه الماكن .

لقد قامت مؤسسة االمل االردنية لإلنتاج الفني الجهة المنتجة لبرنامج " جواز 

اربعين حلقة تم من  بإنتاج  العربية للسياحة  المنظمة  سفر " وبدعم كامل من 

كالفنان  العربي  العالم  في  واالعالم  الفن  نجوم  من  كوكبة  استضافة  خاللها 

المصري الكبير هاني رمزي والفنانة المصرية صابرين والمنتج الكبير مدحت العدل 

معهم  والتصوير  النجوم  من  الكثير  وغيرهم  الشهري  محمد  الكبير  واالعالمي 
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في العديد من المعالم السياحية في العالم العربي .

المنظمة  مع  وبالتعاون  الفني  لإلنتاج  االردنية  االمل  مؤسسة  قامت  وقد 

العربية للسياحة بوضع استراتيجية لتطوير البرنامج لما وجد له من اثر طيب على 

تطوير السياحة والعمل على الترويج لها بالعالم العربي.



تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م 100

تفعياًل لدور السياحة في تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للدول 
العربية ولجعلها منطقة جذب سياحي وتقديرًا من المنظمة  لدور 
العربية  للدول  الوطني  االقتصاد  السياحة في دعم قاطرة  صناعة 
تدفق  في  تساهم  التي  السياحية  المعلومات  توفير  خالل  من 
السياح وتوفير العمالت الصعبة وفرص العمل،  انطالقًا من أهداف 
االستراتيجية العربية للسياحة في تعظيم العوائد من خالل الترويج 
اإللكتروني  موقعها  بتحديث  المنظمة  فقامت  العربية  للسياحة 
وربطه بجميع وزارات وهيئات السياحة في الدول العربية لتسهيل 
المعلومة للسائح والباحث في الوصول إلى مواقع وزارات وهيئات 
السياحة باإلضافة إلدراج مواضيع  مختصة بالتدريب والتأهيل  لكل 
القطاعات إيمانا من المنظمة العربية للسياحة بأهمية التدريب كأحد 
االدوات الهامة في إعداد العاملين والباحثين والكوادر السياحية 
الشاملة  التنمية  عملية  في  هام  دور  من  للتدريب  ولما  الهامة، 

وتخصيص موضع للتقارير والدراسات.

الموقع اإللكتروني للمنظمة 



السنوي التقرير 

العام التقرير 

مشاريع المنظمة 
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مشروع 
سياحة 

الكروز
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العوائد  من  املزيد  لجلب  العربية  السياحة  تنشيط  في  املنظمة  دور  من   
ً
انطالقا

برامج  لتنظيم  التركية  الجمهورية  مع  التنسيق  تم  السياحة  لصناعة  االقتصادية 
إلى  الرحلة  تنطلق  ثم  العقبة  مدينة  من  تنطلق  الكروز  رحالت  طريق  عن  سياحية 
عربية  دول  عدة  إلى  وتنطلق  املكرمة  مكة  ثم  ومن  املنورة  املدينة  لزيارة  ينبع  ميناء 
مجلس  رئيس  ونائب  العهد  ولي  امللكي  السمو  صاحب  موافقة  صدرت  حيث  أخرى 
من  القادمين  والزائرين  للمعتمرين  العمرة  برامج  بتسهيل  الداخلية  ووزير  الوزراء 
عدة  من  مشتركة  فرق  تشكيل  .وتم  الكروز  رحالت  متن  على  التركية  الجمهورية 
للسياحة  العامة  والهيئة  الداخلية  وزارة  تضم  السعودية  العربية  باململكة  جهات 
 
ً
العامة للموانئ حيث عقدت مؤخرا التراث الوطني ووزارة الحج والعمرة واملؤسسة 

سلسلة من االجتماعات مع الجانب التركي بمدينة بورصة وذلك لإلطالع على خطة 
واستراتيجية تنفيذ تلك الرحالت .

 تحمل حوالي 600 شخص 
ً
 بمعدل رحلة اسبوعيا

ً
اربع رحالت شهريا وسيتم تسيير 

وستكون هذه الرحالت من أولى الرحالت املتميزة للمعتمرين والزائرين كرحلة بحرية 
وجناح  غرفة   600 من  يتكون  نجوم  خمس  فئة  فندق  عن  عبارة  الكروز  أن  حيث 

وصاالت ومطاعم ومسجد ألداء الصلوات .
على  مواطنيها  نقل  على  تحرص  أصبحت  الدول  من  الكثير  بأن  املنظمة  وأوضحت 

رحالت الكروز ملا فيها من خدمات متميزة ورحلة ممتعة بنفس الوقت.

مشروع سياحة الكروز
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مشروع 
القرية 
العربية
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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 .
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مشروع بطاقات الكريدي 
مكس االئتمانية
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بطاقة كريدي مكس االئتمانية

 مع قرار القمة االقتصادية التي عقدت في الكويت 2009م السيما الفقرة الخاصة بإقرار السياحة 
ً
تمشيا

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

ً
تأمين على االستثمار في الدول العربية تجسيدا

 يؤدي إلى ارتفاع األسعار فإن املنظمة ارتأت أن تضع في يد 
ً
 ومتنوعا

ً
 متزايدا

ً
على الخدمات السياحية طلبا

 للدفع ال وهو بطاقة الكريدي مكس بالتعاون مع بنك البحرين 
ً
 مأمونا

ً
السائح العربي والخليجي أسلوبا

40 سنة وله تصنيفه  والكويت BBK وهو إحدى البنوك الخليجية والذي يتمتع بخبرة وحرفية تزيد عن 
املالي املميز. وله من األدوات والوسائل ما يمكنه من إصدار عدة أنواع من البطاقات التي يمكن اصدارها 
 في العالم 

ً
 وتنفيذا وانتشارا

ً
على حسب الدراسة بالسوق وتمتلك كريدي مكس التكنولوجيا األكثر تطورا

GCB, Master,  Visa في مجال اصدار البطاقات وتربطها عالقات ببطاقات االئتمان األخرى
 منها لجلب رؤوس أموال عربية وانسيابية حركة رأس املال اآلمن وتدعيمها 

ً
 أن املنظمة وسعيا

ً
يتضح جليا

للسياحة العربية         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.

* تأمين احتياجات املسافرين والزوار والحجاج واملعتمرين  بصورة آمنة ومؤمنة من الضياع والسرقة.
* يصدر مع هذه البطاقة بطاقة تعريفية باسم السائح العربي  تعطي املميزات التالية:

 من جواز السفر.
ً
* تسهل تنقالته داخل البلد املضيف كإثبات شخصية  بدال

* 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.



111 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م



تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م 112



113 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م



تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م 114



115 تقرير األنشطـة واإلنجازات 2017م



السنوي التقرير 

العام التقرير 

ضمان االستثمارات السياحية
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توفري رؤوس األموال وتوجيهها إىل إقامة مرشوعات سياحية :

سواء يف جانب العرض السياحي كالفنادق واملنتجعات والقرى السياحية واملطاعم واملتنزهات واألماكن 	 

السياحية واملزارات الدينية ورشكات النقل السياحي... وغريها، 

أو يف جانب الطلب السياحي كاملعارض ورشكات التسويق والرتويج واإلعالم وغريها، 	 

أو يف جانبي الطلب والعرض كام يف رشكات ووكاالت السفر والسياحة التي تتعامل مع الطرفني،	 

 وال تقترص رؤوس األموال عىل رؤوس األموال الوطنية، وإمنا ينضم إليها رأس املال األجنبي من خارج 	 

الدولة، 

توفري مناخ مالئم من اكتامل البنى األساسية والترشيعات امليرسة، والحوافز املشجعة، واملعلومات 	 

املتاحة بشفافية ، ونظم اإلدارة العامة املتطورة،

توفري دراسات الجدوى للمشاريع السياحية عنرصا" أساسيا" يف حفز وجذب االستثامر إليها.	 

تهدف املنظمة العربية للسياحة من خالل االتفاقيات التي ابرمتها للتامني عىل االستثامرات إىل تشجيع 

االستثامر يف القطاع السياحي وتوفر ضامن التغطية التأمينية لالستثامرات العربية واألجنبية املنفذة يف 

الدول العربية ضد املخاطر غري التجارية مثل التأميم واملصادرة ونزع امللكية والحروب وأعامل الشغب 

ذات الطابع العام وعدم املقدرة عىل تحويل حقوق املستثمر وانقطاع العقد.

ضمان االستثمارات األجنبية 
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السنوي التقرير 

العام التقرير 

البرامج التدريبية في 
التسويق االلكتروني
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اميانا من املنظمة العربية للسياحة إن العنرص البرشي له أهميه كربى يف منظامت األعامل 

وهو الذي يقود بدفع بقيه العنارص للمرشوع وهو أيضا ميثل العنرص أألسايس يف أحداث 

التغريات التنظيمية والتغريات الرضورية لرفع الكفاءة واألداء يف املنظمة فان التدريب 

يتمتع بقدر كبري من املرونة واالستجابة لهذه التغريات. 

ونظرا للتغيريات الكبرية التي يشهدها املجتمع العاملي مع دخول عرص املعلومات وثورة 

االتصاالت ، فان الحاجة ماسه يف هذا الوقت بالذات إىل تطوير برامج املؤسسات التدريبية 

ليك تواكب تلك املتغريات  وراعت املنظمة ان يكون التدريب له صفة التدرج و أن يكون 

مواكباً للتطورات التقنية الحديثة ، و أن يتناسب مع املستويات الوظيفية للعاملني .

وقد اعدت املنظمة العربية للسياحة برنامج تدريبي  شامل و متكامل يف كل املجاالت 

ولكل القطاعات وخاصة يف مجال استخدام تكنولوجيا املعلومات والتسويق اإللكرتوين 

وذلك بالتنسيق مع اهم املعاهد واالكادمييات واملنظامت املتخصصة العربية والعاملية  

ويصلح للقطاعني العام والخاص ولكل االنشطة وباألخص نشاط السياحة والسفر والطريان 

والفنادق ولكل االنشطة املرتبطة بها ارتباطا مبارشا .

البرامج التدريبية في التسويق اإللكتروني
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نظمت املنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة و املعارض دورة 

ادارة و تسويق املحتوي االلكرتوين التي استمرت اربعة ايام مبركز البحرين للمعارض و 

املؤمترات و حرضها أكرث من 75 متدرب من جهات و دول مختلفة  وان نجاح هذه الدورة 

ستفتح الباب لتعاون دائم ومستمر  يف مجال تطوير  قدرات العاملني بقطاع السياحة  

مبا  السياحي  والتدريب  التعليم  لتنظيم  اسرتاتيجيا  إطارا  توفر   املنظمة  وان  بالبحرين 

املدى  للتعليم عن بعد قصرية وطويلة  للمديرين، ودورات  التدريبية  الدورات  يف ذلك 

بالتعاون مع شبكة متنامية من مراكز التعليم والتدريب االكادميية والفنية والتي تعمل 

مع املنظمة وانه من أولويات املنظمة تطوير تعليم وتدريب ذو جودة عالية وفعال يالئم 

احتياجات الكفاءات املهنية السياحية يف املستقبل .

المنظمة العربية للسياحة تنظم بالتعاون مع هيئة 
البحرين للسياحة والمعارض دورة إدارة وتسويق 

المحتوي االلكتروني 
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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  -
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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
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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
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الدبلوم المتخصص في علوم التسويق الرقمي

 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.
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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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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. 	 
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الدورات التدريبية 
القادمة 
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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 



السنوي التقرير 

العام التقرير 

برامج وفعاليات ألنماط سياحية 
جديدة بالمنطقة العربية
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المؤتمر والمعرض العربي الدولي 
لتكنولوجيا السياحة والسفر واالستثمار 

السياحي - تحت التنفيذ
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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 عامال

االقتصادي  النمو  دعم  في  بدوره سيساهم  الذي  والسفر  السياحة  تطوير صناعة 

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

لذا تسعى املنظمة من خالل 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   وخالفه حتى يمكن للعارضين من تحقيق عائد االستثمار وهو يوفر للعارض  

وزيادة الوعي بالعالمة التجارية و شبكة عالقات  مثالية لتأمين فرص عمل جديدة، 

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

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

االتصاالت واالنترنت ومبرمجي املواقع ومطوريها وشركات السوفت وير والهارد وير 

العالم بخالف شركات التسويق الرقمي بكل أنواعها. من انحاء 
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االنجليزية و  العربية   اللغة 

مع الترجمة الفورية
من والي اللغتين 

لـغــة
لـمـؤتـمــر ا
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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 واالطالع والحلول الجديدة واالستثمار في تكنولوجيا السياحة

االعالم السياحي االلكتروني

إدارة الجودة واهمية استخدام التكنولوجيا

 التكنولوجيا تحقق كفاءة أكثر واتقان أعلي وتميز دائم

وسائل التواصل اإلعالمي 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
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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.
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البطولة العربية الدولية 
للزوارق السريعة -  الفورميال 1
International Arabian Powerboat 

Championship - Formula 1

2 0 1 7

In
te

rn
ati

onal Arabian Championship

I. A.Cالسنديان
العالمية

Sendeyan
International
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الفورميال 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.
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األثر على املجتمع املحلي

تؤثر الفعاليات واألنشطة السياحية والرياضية بشكل كبري عىل املجتمع املحيل بشكل إيجايب 
كبري، ينعكس يف عدة مجاالت منها:-

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

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

- إطالع العامل عىل املجتمع املحيل وإمكانياته وقدراته عرب ما ينقل بوسائل اإلعالم الدولية 
وخرب وسائل التواصل اإلجتامعي.

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

- وضع مستوى الخدمات والتجهيزات مبا يرتتب مع متطلبات الفعالية الدولية.
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األثر االقتصادي والسياحي

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

    * تحقيق السياحة البينية بين الدول العربية

انتعاش في رحالت 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 :
االستدامة  لضمان  عالمية  بيئية  معاير  اتباع  خالل  من  البيئي  األسماك  صيد  رياضة 
وتجدد المصادر وقد قامت المنظمة  بالتعاون مع شركاؤها االستراتيجيين بتطوير هذا 
المفهوم بالتعاون مع االتحاد الدولي لرياضة صيد األسماك ليكون احد اهم المنتجات 

السياحية نموا اليوم.
وتكون  الصغيرة  واليخوت  المراكب  فيه  يستخدم  و  الهواة  الرياضي  بالصيد  ويقوم 

الكميات المصادة صغيرة وال يتم بيع األسماك المصادة بل يتم اعادتها الى البحر.
تشتهر عدة دول بالعالم في تنشيط هذا النوع من سياحة الرياضة البحرية لما له من 
اثر على زيادة عدد السواح الى البالد وايضا الدخل الذي يؤثر على الناتج المحلي لقطاع 
السياحية  األنشطة  خامس  الرياضي  الصيد  يعتبر  نيوزلندا  ذلك  على  ومثال  السياحة 
سرعة في النمو بمعدل 15% سنويا  ويدر دخال ما يقارب المليار وسبعمائة مليون دوالر 

أمريكي سنويا ويؤمن ما يقارب 8100 وظيفة وبزيادة سنويا %20.

سياحة الرياضة البحرية
»رياضة صيد األسماك البيئي »

”Eco-Sport Fishing“
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الف  الصيد ما يقارب من 280 الف سائح و75  أما كوستاريكا فقد شكلت لها سياحة 
وظيفة ودخل يقدر ب 850 مليون دوالر امريكي.

مسابقات  في  الخبراء  االستراتيجيون  شركائها  مع  للسياحة  العربية  المنظمة  وتنوي 
المغرب  من  وستكون  العربية  البالد  عبر  دولية  صيد  مسابقات  اقامة  البحري  الصيد 
على  الرياضة  هذه  تساعد  وسوف  العربية  الدول  بجميع  مرورا  القمر  جزر  الى  العربي 
تشجيع السياحة البينية العربية والدولية وجذب األنظار الى الوجهات السياحية العربية 

بصفة عامة والى سياحة الصيد الرياضي بصفة خاصة.
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سياحة الشباب العربي البطولة العربية للرياضة االلكترونية
كرة القدم التفاعلية فيفا 2017
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مقدمة:
وعلينا  وعربيًا،  عالميًا  واسعة  أهمية  ذو  اليوم  أصبح  اإللكترونية،  الرياضة  مفهوم  إن 

ترسيخ هذا المفهوم الذي تقدمه األلعاب اإللكترونية الجماعية، حيث إلى جانب تقديمها 

لمجتمعات افتراضية تهدف للتسلية والترفيه، فهي تستهدف أيضًا تحفيز العقل والتفكير 

المنطقي وموهبة التخطيط االستراتيجي لدى الشباب العربي.

نشأت فكرة إقامة البطولة العربية للرياضة اإللكترونية من المنظمة العربية للسياحة التي 

إلى  للسياحة  العربي  الوزاري  المجلس  قرارات  لترجمة  الجديدة  األساليب  عن  دائمًا  تبحث 

سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية والتي تعنى بتنمية وتطوير 

السياحة العربية البينية وفق منهج علمي مدروس يساهم في تنمية اإلنسان العربي في 

المقام األول ليحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة 

لكونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية ومن أهم أهدافها تنمية 

وليتم  عليهم  بالنفع  يعود  بما  فراغهم  أوقات  وشغل  العربي  الشباب  امكانات  وتطوير 

تأهيلهم ألن يكونوا قادة المستقبل.

الرؤية:
تساعد البطولة العربية للرياضات االلكترونية على تنشيط السياحة العربية وخاصة السياحة 

الشبابية الرياضية منها بحيث تساعد الشباب العربي على االلتقاء والتعارف والتبادل الثقافي 

وسيلة  وتكون  المأمول  تحقق  وبالتالي  العربية  البلدان  معالم  على  والتعرف  والمعرفي 

لزيادة معدالت النمو السياحي.

                   

الجمهور المستهدف:
جميع شرائح المجتمع العربي من الشباب والمهتمين بالمجال إضافة إلى الجمهور المحب 

المتابع لأللعاب االلكترونية من كل انحاء الوطن العربي وجذب المزيد من السائحين لحضور 

التصفيات النهائية للبطولة وتشجيع أبناء بلدهم وتنظيم برامج سياحية لهم.
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أهداف البطولة:
1. تنمية قدرات الشباب الذهنية وشغل أوقات فراغهم بطريقة سليمة خاصة.

2. تنمية روح التنافس السليم والودي كظاهرة طبيعية في اإلنسان من الشباب العربي. 

3. توطيد العالقات والتعارف بين المشاركين في البطولة

4. إبراز المستويات المهارية والرقمية لالعبين

5. االرتقاء بمستوى األداء الفني لألفراد والفرق باالحتكاك والتنافس

اال وهو  السياحة  لنوع جديد من  العربي  الشباب  بين  الفرصة  الترفيه وإتاحة  االرتقاء بمعايير   .6

السياحة الرياضية والترفيهية للشباب العربي.

شروط االنضمام والمشاركة في البطولة العربية للرياضات اإللكترونية:
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 يحق لي اي العب االعتراض على الشاشة التي سيلعب عليها او يطلب تغيير الشاشة.

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

7. سيتم توزيع الالعبين في الجدول بالقرعة العشوائية الكترونيا.

8. على جميع المشاركين البقاء في موقع البطولة وعدم المغادرة بدون اعالم اللجنة.

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 

6. توجيه دعوات لحضور افتتاح البطولة وفعالياتها لكل وسائل االعالم الهامة المحلية والعربية 

والعالمية.
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لوحة اإلحصاء السياحي

مقدمة :
تشكل االحصاءات السياحية أهمية كبرى في تقدم صناعة السياحة وتطورها لذا فان العديد من الدول تقوم  باعداد 

وتركيب الحسابات التابعة للسياحة لمعرفة دورهذا القطاع في التأثر االقتصادي واالجتماعي.

القائمة على فن  البرمجيات  الفنادق من خالل تطبيق  آداء  الفنادق لمعرفة  تركز على  السياحي  وفكرة لوحة االحصاء 

البيانات  بيانات االداء للفنادق على لوحة قيادة والتي تسمح للمستخدم لعرض وتحليل  شبكات االنترنت وذلك لجمع 

وبالتالي توفير مزيد من المعرفة في أداء الفنادق وتسمح هذه اللوحة ايضا للمقارنة بين الفنادق .

ونظرًا للنمو المطرد للسياحة  بالدول العربية ولسعي المنظمة العربية للسياحة إلحداث تكامل بين األعمال السياحية في 

المنطقة من خالل الحصول السريع على البيانات من الفنادق والتي تشكل من اهم مراكز الدخل السياحي بالدول فقد 

قامت  شركة اكسيد للضيافة والتي تقدم خدماتها في مجال الترخيص والتصنيف السياحي وتعتبر الشريك االستراتيجي 

للمنظمة في ما يخص اعمال قطاع الفنادق من حيث التصنيفات واالحصائيات والجودة في الفنادق.

الية عمل لوحة االحصاء:
الفنادق  جميع  عن  التقارير  وتقديم  للعرض  متاحة  البيانات  وتكون  رئيسية  مؤشرات  على  الرئيسية  األداء  لوحة  وتركز 

بالمنطقة والمدينة حتى لو كان فندق فردي ام مع مجموعة فنادق متخصصة، ويتم جمع البيانات تلقائيا من خالل 

نظام إدارة الفنادق )PMS( وتصفية الفنادق حسب تصنيف الفنادق وحسب الفترات الزمنية المخصصة. ومؤشرات األداء 

الرئيسية المدرجة في النظام يشمل:

	 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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فوائد 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 
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E 

Tourism Statistic Dashboard

Empowered	by:	
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لقاءات رسمية منذ العام 2005 وحتى 2017 
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نسعد بتواصلكم مع 
المنظمة العربية  للسياحة

المملكة العربية السعودية ـ جدة
هاتف: 00٩٦٦12٦٩٤22٣٣
فاكس: 00٩٦٦12٦٩٤1٨1٨

www.atoorg.org 
 info@atoorg.org


