
 

 

 

 

 

 األوسط منظمة السياحة العالمية في الشرق . 4

 الجارية  واألنشطةهم المبادرات  أ .1
  

والتي تعد أيًضا جزًءا  الخمس التالي ذكرها،  ولويات  يتمحور برنامج عمل المنظمة في المنطقة حول األ .2
 :من أهداف التنمية المستدامة

 

 17و  10و  9و  8هداف األ  -جعل السياحة أكثر ذكاء: االبتكار والتحول الرقمي   .1

 17و    15و   14و    12و   11و   9و   8هداف األ -التنافسية: االستثمار وريادة األعمال  رفع هامش    .2

 17و  10و   8و   4هداف  األ  -خلق وظائف أكثر وأفضل: التعليم والتوظيف   .3

 16و    13و   12و    11و    8و    3هداف  األ   - بناء القدرة على الصمود وتسهيل السفر: السفر اآلمن والسليم     .4

 16و   15و   14و   13و  12و   8هداف  األ  -حماية تراثنا: االستدامة االجتماعية والثقافية والبيئية   .5
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 2021نوفمبر  1منطقة الشرق األوسط اعتباًرا من  قيود السفر ب

 

وجهة حول العالم، طبقت وجهتان في الشرق    46: من اجمالي  COVID-19رفع جميع قيود السفر المتعلقة بـ   •
٪ من جميع الوجهات في الشرق  15: سوريا واليمن )يمثالن  ذلك الوقت  في   األوسط إغالًقا كاماًل للحدود

 . (تيسيره حالياان االغالق كان جزئي مشروط بإجراءات صحية وتم سوريا أوضحت ) األوسط(
أسبوًعا على األقل: وجهة واحدة في الشرق    79وجهة مع إغالق كامل للحدود لمدة    26من بين اجمالي   •

 اليمن. ،األوسط

وجهات في الشرق األوسط: البحرين والعراق والكويت   6وجهة أغلقت حدودها جزئًيا:    55  اجمالي   من بين •
 ن جميع الوجهات في الشرق األوسط(.٪ م46وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية )

الحجر الصحي ألغراض   COVID-19وجهة لديها متطلبات سلبية الختبار    112  اجمالي  من بين • و/أو 
المتحدة   5السياحة، هناك:   العربية  الشرق األوسط: مصر، األردن، لبنان، عمان، اإلمارات  وجهات في 

 ٪ من جميع الوجهات في الشرق األوسط(.39)

وجهة تخفف القيود المفروضة على السياح الدوليين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس    85اجمالي  من بين   •
وجهات في الشرق األوسط: البحرين ومصر والعراق واألردن ولبنان وقطر واإلمارات    7كورونا بالكامل:  
 ٪ من جميع الوجهات في الشرق األوسط(.54العربية المتحدة )

للسياح   COVID- 19تطلب التطعيم اإللزامي الكامل ضد فيروس كورونا    من بين الوجهات العشرين التي •
 وجهات في الشرق األوسط: الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية. 3الدوليين، هناك: 

 
 

 األنشطة اإلقليمية: 
 

خالل   الشرق األوسطاألنشطة التي نفذتها منظمة السياحة العالمية في  تأثيرًا ملحوظًا على    19-كان لجائحة كوفيد
لبقية عام  2022-2021الفترة   لها  المخطط  األنشطة  الذي 2022، وكذلك  للمنظمة  العام  العمل  لبرنامج  تنفيذًا   ،

 - لتنظيم األنشطة عبر اإلنترنت  وكان البديل هو اللجوء  يغطي كل هدف من األهداف االستراتيجية المذكورة أعاله.
 في الجدول المرفق.  تم تلخيصه حقق نجاحًا ملحوظاً  وهو ما
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 الوضع التاريخ  األنشطة  
الزيارات الرسمية   -أ

 لألمين العام 
و  الوزاري،  المنتدى  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  رسمية  االبتكار  زيارة  منتدى 

ل العالميةالتكنولوجي  السياحة  العربية  ،  2020  في إطار معرض إكسبو  منظمة  اإلمارات 
 . المتحدة

 

 2022 مارس

 
 

 جاري التنفيذ 

 
 
 
 
 
 
 أبحاث وتقارير  -ب
 
 
 
 
 
 

 . مبادرة منظمة السياحة العالمية ألفضل القرى السياحية في العالم .1
 2021 -4Q 

  ُأنجز
قرى فائزة من لبنان وعمان   3

 العربية السعوديةوالمملكة 

الربع الثاني من   في الشرق األوسط المرأة في السياحةالتقرير اإلقليمي حول . 2
2021 

 ُأصدر 
اإلنجليزية و النسختين العربية 

متاحتان على المكتبة 
 اإللكترونية للمنظمة 

الربع الثاني من   مصر ، يكتيب فن الطه. 3
2021 

 صدر أُ 
 

 

اإلمارات العربية  بدولة    سوق السياحة والسفر العربي جلسة خبراء رفيعي المستوى في إطار  .  4
 المتحدة. 

 جاري التشاور 2022مايو

لتعزيز الترويج لها وااللتزام بها داخل  السائحين  ورشة عمل إقليمية حول المدونة الدولية لحماية  .  5
 المناطق، عبر اإلنترنت 

 2022مايو
 افتراضياً تعقد 



CME/48/4 

 
 
 
 

 مؤتمرات ج. 
 
 
 
 
 
 

 
 

يوليو  3-يونيو 27 . إيطاليا ،  و سورينت القمة العالمية لسياحة الشباب،   .1
2022 

  الدول األعضاء، جاري التشاور
 مدعوون لتقديم ترشيحاتهم 

الربع الثالث من   .البحرين،  المنامة، لإلحصاء المؤتمر اإلقليمي  .2
تحدد  ، 2022

 التواريخ الحقا 

 جاري التشاور

 جاري تحديدها  تحدد التواريخ الحقا  .مصر، القاهرةأنشطة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير،  .3
العضوية   .4 حول  تعريفية  العالمية،    باالنتساباجتماعات  السياحة  البحرين، لمنظمة 

 مصر والمملكة العربية السعودية.
 تحدد التواريخ الحقا 

 جاري تحديدها 

 جاري تحديدها  تحدد التواريخ الحقا  .لبنانمؤتمر السياحة واإلعالم،  .5
 . لبنانورشة السياحة حول اتصاالت األزمات،  .6

 
 تحدد التواريخ الحقا 

 جاري تحديدها 

 .الكويتالمؤتمر اإلقليمي حول فن الطهو،  .7
 

 الربع األخير
 جاري التشاور

 جاري تحديدها  تحدد التواريخ الحقا  .مصرالمؤتمر الدولي للسياحة والثقافة،   .8
مشتركة بين منظمة السياحة العالمية والبيت العربي حول إنعاش   عبر االنترنت  ندوة .9

 . السياحة
 جاري التشاور 2022

والرابطة الدولية  بين منظمة السياحة العالمية    عبر االنترنتمشتركة الثالثة  الندوة  ال .10
 (ICCA) لالجتماعات والمؤتمرات

الربع الثاني  
2022 

 جاري التشاور

 أنجزت 2021يونيو  ندوة عبر اإلنترنت حول المرأة في السياحة في الشرق األوسط. .11

 مخططة اريخ الحقا  التو تحدد   ندوة عبر اإلنترنت حول السياحة الميسرة للجميع في الشرق األوسط. .12
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المؤسس البناء   /يد. 
 التدريب

 

 

 الوضع التاريخ  األنشطة
2022فبراير  17و 15 مدربين لدورة "تمكين المرأة في قطاع السياحة"، األردنالتدريب ورشة . 1  أنجزت 

   2021 " لعامطالبالرابطة " منظمة السياحة العالمية مسابقة. 2
الجوائز احتفالية توزيع 

  30عبر االنترنت في 
2021سبتمبر   

وكانت مجموعات طالب لبنان 
 وعمان من بين الفائزين

 . برنامج التدريب التنفيذي للبحرين حول: 3
 سياحي )المرحلة الثانية(؛ال االرشادأ. 

 ب. ريادة األعمال واالبتكار في السياحة؛
 ج. استراتيجية التسويق الرقمي لقطاع السياحة؛ 

 استدامة السياحة والقدرة التنافسية.د. 

 جاري التشاور  تحدد التواريخ الحقا

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا ، العراقMST قياس استدامة السياحة  . تدريب عبر اإلنترنت على4

2022مارس  9و 3 . ورشة عمل افتراضية للتقييم السريع للنوع االجتماعي، األردن، السعودية، مصر 5  أنجزت 

الصدارة  .  6 المرأة )األردن: عمان    -Centre Stageمشروع مركز  ورشة عمل تمكين 
 والبتراء(

9 and 11 May  التشاور جاري 

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا  . إنشاء مركز إدارة األزمات التابع لمنظمة السياحة العالمية في مصر7
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 الوضع التاريخ  األنشطة 

 

 

 

 

 

المؤسس البناء    /يد. 
 التدريب

 

 

في   ةقياس االستدام  . تدريب عبر اإلنترنت / ندوة عبر اإلنترنت / ورشة عمل حول8
 ، تدريب عبر اإلنترنت على التسويق، الكويتMST السياحة

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا 

 األزمات، لبنان  دارةإ. دورات تدريبية تنفيذية حول 9
 

التواريخ الحقا تحدد   جاري التشاور 

 العالمية، الدوحة، قطر  SDG. مسابقة منظمة السياحة العالمية للشركات الناشئة 10
 

 تم توقيع االتفاقية  يونيو 2021

 السياحي في قطر  الطهي. استراتيجية فن  11
 

 جاري التشاور 2022

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا  البحرين والمملكة العربية السعودية  ،. ورشة عمل إقليمية حول اإلحصاء12

. الشراكة بين منظمة السياحة العالمية والمملكة العربية السعودية في مجال التعليم عبر  13
 اإلنترنت 

 

 تحدد التواريخ الحقا  ابريل  2021

أكاديمية منظمة السياحة العالمية  . إنشاء أكاديمية وزارة السياحة السعودية بالتعاون مع 14
 بالمملكة العربية السعودية

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا 

. ضمان جودة برامج التعليم السياحي لمعهد الحكير للسياحة والفندقة بالمملكة العربية 15
 السعودية

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا 
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 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا  السياحي للهيئة الملكية للعال بالمملكة العربية السعودية . ضمان جودة برامج التعليم 16

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا  . مركز االبتكار والتعاون إلنشاء مؤشر السياحة الرقمية بالمملكة العربية السعودية 17

لدائرة الثقافة والسياحة   كويست التدريبيبرنامج    -. أكاديمية منظمة السياحة العالمية  18
 في أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 جاري التشاور تحدد التواريخ الحقا 

 

 

 

 

مشاريع  ه  المساعدة . 
 ةالفني

 

 

 

 الوضع التاريخ األنشطة

. برنامج المساعدة الفنية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية/ مشروع اإلنعاش لمصر 1
 في مصر(   COVID-19تسهيل انتعاش السياحة في أعقاب    - )بناء مرونة الشركات السياحية " 

 -  2020الربع الرابع 
 2022 الربع األول
 

 المشروع في مرحلته النهائية

الفنية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لألردن بشأن تسهيل . برنامج المساعدة  2
   19-جائحة كوفيد تعافي السياحة في أعقاب

- 2020الربع الثالث   
2022 يالربع الثان  

 
 تم االنتهاء من نشاطين، أحدهما في 
 مرحلته النهائية واآلخر قيد التنفيذ

المجتمع المحلي في سانت كاترين في مصر . وضع خطة سياحية استراتيجية لتمكين  3
2021-2022 

تحدد التواريخ الحقا في  
2022الربع الثالث   

 قيد المناقشة(  ية)االتفاق
 

 مناقشة جارية تحدد التواريخ الحقا  للمساعدة الفنية، لبنان  Chimelong. مشروع 4

2022 يالربع الثان . تقييم قياس العمالة واالستثمار في قطاع السياحة، عمان 5  الوزارة  ِقبل  من  االتفاق قيد المراجعة 

2022 يالربع الثان . مراجعة مخطط تصنيف الفنادق، عمان 6  االتفاق قيد المراجعة من ِقبل الوزارة 
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مشاريع  ه المساعدة . 
 الفنية

 

 ، قطر Tourism Awards . برنامج جوائز السياح السنوي 7
 

الربع   -الربع األول 
2022الثالث من   

 

المشروع في فبراير تم إطالق 
للمشروع الذي بدأ   اً استمرار  2022

وتم تعليقه بسبب  2019في عام 
COVID. 

. تقييم نظام اإلحصاء السياحي في المملكة العربية السعودية )المرحلة األولى(، المملكة  8
 بنجاح  تمت المرحلة األولى  2021 العربية السعودية

السياحة في المملكة العربية السعودية )المرحلة الثانية(، المملكة  . تقييم نظام إحصاءات  9
 العربية السعودية

 مارس 8في  يةاالتفاقتم توقيع  

الحسابات الفرعية   . تحسين وتعزيز النظام اإلحصائي السياحي الوطني، وإعداد جداول10
 ، اإلمارات العربية المتحدةTSA للسياحة

المشروع في ديسمبر بدأت أنشطة  2025 – 2022
وسيتم تنفيذ المشروع على  2021

 سنوات من الزمن  4مدى 
 

 

.  اجتماعات عن بعد بين  و
 ووزارات السياحة المنظمة 

 الوضع التاريخ األنشطة

2021أبريل  7 بلبنان اجتماع عن بعد مع وزارة السياحة . 1  أنجز 

2021 أكتوبر  الكويت  -قطاع السياحة  -االعالم وزارة مسئولي اجتماع عن بعد مع . 2  أنجز 

2021 سبتمبر بسلطنة عمانوالسياحة  التراثوزارة مسئولي اجتماع عن بعد مع . 3  أنجز 

العالمية    48الـ  جتماع  الا.  1 اجتماعات مؤسسية  ز.  السياحة  بمنظمة  األوسط  للشرق  اإلقليمية  بالقاهرة،  للجنة 
 جمهورية مصر العربية.

 
2022مارس  29- 28  

 
 مخطط 
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بالرياض، المملكة العربية  للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية    116. االجتماع الـ  2
 .السعودية

 
2022يونيو  7-8  

 مخطط 

المنظمات  ح.   مع  التعاون 
 الدولية 

استراتيجية السياحة العربية باالشتراك مع جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية  .1
 .ودون اإلقليمية األخرى 

2022 
 جارى التحضير

العربي .2 العربية /التعاون  الدول  جامعة  مع  باالشتراك  السياحة  مجال  في  الصيني 
 .اإلقليمية األخرى والمنظمات اإلقليمية ودون 

2022 
 جارى التشاور 

 جارى التشاور  IFC  . 2022 باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية Green Finance Egypt مشروع  .3

في إطار مذكرة التفاهم  لدول الخليج العربية    التعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون  .4
 .الموقعة مع منظمة السياحة العالمية

2022 
 التشاور جارى 

 جارى التشاور  2022 .(OICالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي ) .5

 جارية 2022 استكشاف سبل التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية. .6

 التعاون المستمر مع: .7
 ATOمنظمة السياحة العربية  . 

 ب. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 ج. فريق األمم المتحدة اإلقليمي في أبو ظبي 

 )الرابطة الدولية لالجتماعات والمؤتمرات(   ICCAد.  
 Casa Árabeه. البيت العربي بمدريد         

2022 

 
 جارية



 


