
برنامج دعم إنعاش السیاحة في القدس الشرقیة

ما هو توقیت الدعم الذي یقدمه البرنامج ومدته؟
یدعم البرنامج التدخالت قصیرة األجل / لمرة واحدة، وهو مفتوح لتقدیم الطلبات في 30 یونیو 2021. وتنتهي المرحلة الحالیة من البرنامج 

في 31 دیسمبر 2021.

كیفیة التقدیم؟
یجب تعبئة الطلب التالي .

برنامج دعم إنعاش السیاحة في
القدس الشرقیة 

كم من الوقت یستغرق تلقي الرد على طلب ما؟
هذا یعتمد على شمولیة طلب الدعم المقدم والمبررات المصاحبة له. یبلغ متوسط وقت االستجابة المتوقع حوالي أسبوعین بعد اإلرسال.

حول برنامج تنمیة السیاحة في القدس الشرقیة
یهدف برنامج تنمیة السیاحة في القدس الشرقیة (EJTDP) إلى تعزیز محفظة القدس الشرقیة كوجهة سفر فلسطینیة مزدهرة ومسوقة على 
نطاق دولي. ُیسّخر البرنامج اإلمكانات اإلبداعیة والتجاریة واالبتكاریة ألولئك العاملین في قطاع السیاحة في القدس الشرقیة ویعمل على 

تعزیزها، وخاصة لدى الفتیات واآلباء من فئة الشباب. وسیعمل هذا البرنامج على إثراء التنوع في القدس الشرقیة من خالل تعمیق الهویة 
والتراث الفلسطیني. كما سیعمل على تطویر صورة للقدس الشرقیة كوجهة حدیثة وجذابة للزوار المحلیین والدولیین وتضمین سلسلة القیمة 

السیاحیة في القدس الشرقیة في جمیع قنوات التسویق والحجز الدولي القائم على تكنولوجیا المعلومات ذات الصلة.

ماذا یدعم / یقدم هذا البرنامج؟
یقدم الدعم الفني بما في ذلك تنمیة القدرات أو مشورة الخبراء أو االستشارات أو ما شابه ذلك ؛ وفي الحاالت التي ُیساق فیها مبررات جیدة 

للحصول على الدعم، یكون الدعم المالي ممكًنا لفترة محدودة (راجع الطلب لمزید من التفاصیل).

تعرض قطاع السیاحة الفلسطیني لضربة شدیدة بسبب ما شهدناه من أزمات في الفترة األخیرة. ومن أجل دعم رواد األعمال الفلسطینیین في مجال 
السیاحة، فقد أطلقت GIZ، وبتمویل مشترك من االتحاد األوروبي، برنامج دعم إنعاش السیاحة (TRSP) في القدس الشرقیة.

ما هو الهدف من هذا البرنامج؟
یسعى إلى توجیه الدعم المباشر للمؤسسات السیاحة الفلسطینیة القائمة، بما في ذلك األفراد العاملین لحسابهم الخاص؛ لدعم التعافي السریع 
واألكثر قدرة على المنافسة واالستدامة في القطاع  السیاحي، أو العودة إلى السوق والتعافي من األزمات التي شهدناها في الفترة األخیرة . 

هل هذا هو البرنامج المناسب لك؟ اكتشف االن !!

من یمكنه التقدم لهذا البرنامج؟
مؤسسات السیاحة الفلسطینیة المسجلة في القدس الشرقیة و / أو نشطة بشكل ملحوظ في سلسلة القیمة السیاحیة في القدس الشرقیة.

األفراد العاملون لحسابهم الخاص الذین یعملون بشكل رئیسي في سلسلة القیمة السیاحیة في القدس الشرقیة.
المبادرات السیاحیة القائمة أو المبادرات المتعلقة بالسیاحة، أو الكیانات الدینیة المنخرطة بطبیعتها في العمل السیاحي، أو المنظمات غیر 

الحكومیة التي تعمل في مجال السیاحة ، أو الجمعیات المعنیة وذات الصلة بالقطاع السیاحي أو المؤسسات ذات الصلة بقطاع السیاحة 
وتعمل نیابة عن أعضائها، أو مشاریع السیاحة المجتمعیة، أو السیاحة غیر الرسمیة أو األعمال التجاریة المرتبطة بالسیاحة وفًقا لشروط 

نموذج العمل الحالي الذي یدر إیرادات و/أو دخًال من منتج أو خدمة سیاحیة، أو أي من الجهات التي سبق ذكرها والتي یمكنها اقتراح 
برامج دعم ألعضائها أو موظفیهما.

ومن المؤهلین للبرنامج أیًضا الشركات السیاحیة والمشاریع الصغیرة الناشئة أو الشركات السیاحیة التي تأسست حدیًثا، والتي تم تأسیسها 
قبل أو أثناء جائحة كوفید 19 بفترة وجیزة، والتي كان نشاطها في السوق في حده األدنى، تزامنا مع مرحلة العمل التجریبیة من تأسیسها.

مهتم؟
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أواجه تحدًیا مالًیا محدًدا 
أحتاج إلى التغلب علیه 
من أجل إعادة تشغیل 

عملي ولأكون قادًرا على 
المنافسة مرة أخرى.

أحتاج إلى إكساب فریق 
العمل لدي مهارات 

جدیدة/ وتطویر قدراته 
من أجل أن أصبح قادًرا 
على المنافسة مرة أخرى

 هل تبحث عن موظفین مؤهلین وموهوبین
جدد لفریقك؟

هل تمتلك حالیًا أو كنت تمتلك سابقًا 
شركة سیاحة أو هل كنت/ أو مازلت 

تعمل لحسابك الخاص؟

 هل تكافح من أجل إعادة فتح عملك
 مجددًا أو أن تستعید قدرتك على

المنافسة مرة أخرى؟

 هل تفتقر إلى مهارات أو قدرات محددة في
 ما نوع الدعم الذي یمكن أن یساعدك علىعملك؟

 جعل عملك تنافسًیا ومستداًما مالیًا مرة
أخرى؟

 هل سبق لك وأن عملت في قطاع السیاحة
في القدس الشرقیة أو هل  تعمل فیه حالیًا ؟

 ما طبیعة عملك السابق/
 الحالي في القطاع

السیاحي؟

 كنت/ أو ما زلت موظفًا

في قطاع السیاحة

 لقد أكملت مؤخًرا تعلیمي
 أو تدریبي السیاحي أو
دراسات متعلقة بالسیاحة

قد یكون برنامج دعم التعافي السیاحي مناسًبا لك ولعملك... 
تحقق من التفاصیل أدناه! لدینا عدد من برامج الدعم القادمة والتي تشمل: التدریب من أجل التوظیف، والتوفیق بین 

الوظائف والباحثین عنها، وبرنامج إعادة التوظیف، ودعم بدء السیاحة، ودعم تطویر 
المنتجات، وغیر ذلك الكثیر. اشترك في النشرة اإلخباریة لتلقي تحدیثات حول عطاءاتنا، 

إعالناتنا، والمزید من خالل الرابط التالي:
www.ejtdp.info/newsletter

 

نعم

بمجرد انتهاء هذه األزمة، سیعود الزوار 
السائحون مجددًا، وستكون هناك حاجة إلى 
المواهب الماهرة في قطاع السیاحة، أكثر 

من أي وقت مضى. 

no

 ال بأس! هناك العدید من
 القطاعات الرائعة
 األخرى التي یمكنك
 العمل فیها، ولكن إذا
... غیرت رأیك

ال

نعمال

 أعمل حالیًا/ أو كنت
 أعمل سابقًا في القطاع
 السیاحي بطریقة غیر

رسمیة

 لدي حالیًا / أو كان لدي
 سابقا فكرة عمل رائعة،

 لكن لم أستطع تطبیقها
بسبب الأزمة

أحتاج إلى مشورة 
الخبراء بشأن التسویق 

وعلاقات العملاء أو 
تخطیط الأعمال أو 
أسواق المواد الخام 
والموارد الجدیدة أو 
المشورة القانونیة أو 

الرقمنة أو تطویر 
المنتجات وما إلى ذلك.

نعم ال

نعمال

النعم

إذا كان مشروعك التجاري یعمل بشكل 
جید، نود أن نسمع قصة نجاحك في التغلب 
على األزمة، فقد یتمكن آخرون من التعلم 

من تجربتك.

تواصل معنا عبر البرید اإللكتروني التالي:
hello@ejtdp.info

 

 لقد قمت/ أو أقوم حالیا
بأعمال غیر مدرجة هنا

أو

أو

أو

أو

نعمال

https://ejtdp.info/newsletter/
mailto:hello@ejtdp.info

