
برنامج تنمیة السیاحة في القدس الشرقیة

 وقد ُوضع نهج یستند إلى قاعدة متینة لتنمیة السیاحة وتطویرها؛ یقوم على المشاركة السیاحیة النشطة لكل من الشركات والمؤسسات السیاحیة وحتى
 األفراد؛ بحیث یتم تسخیر اإلمكانات اإلبداعیة والتجاریة واالبتكاریة لفلسطینیي القدس الشرقیة - وخاصة الفتیات واآلباء الشباب؛  للمساهمة بأفكارهم

ورؤاهم حول الهویة الفلسطینیة وصورة القدس الشرقیة كوجهة سفر سیاحیة للزوار المحلیین والدولیین

 إنشاء وتشغیل مساحة للعمل واإلبداع المشترك، وتطویر األفكار والمنتجات
 األعمال؛ لتحسین جودة الخدمات السیاحیة؛ لتسهیل التواصل المحلي واإلقلیمي

 والدولي بین الجهات المعنیة والشركات الناشئة في ا السیاحة؛ وتدریب القدرات؛

 وتعزیز الجدارات االبتكاریة جنًبا إلى جنب مع التعلیم االبتدائي والثانوي

 بالكامل، والذي یستهدف، على وجه الخصوص، الشباب الفلسطینیین ذوي
 القدرات اإلبداعیة الخّالقة، والنساء، واآلباء الشباب، باإلضافة إلى رواد األعمال

ومقدمي الخدمات في مجال السیاحة
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منطق التدخل 
بأن تكون وجهة سفر فلسطینیة مزدهرة والترویج لها دولًیا على هذا األساس 

 والبنیة التحتیة (tDMO) منظمة إدارة الوجهة الفنیة
الرقمیة

1

 المعنیة (tDMO) تطویر وتنفیذ البنیة التحتیة الرقمیة لمنظمة إدارة الوجهة الفنیة
 لتعمل بمثابة العمود الفقري (TPM) بإدارة المحفظة السیاحة في القدس الشرقیة

 التقني ألنشطة التسویق والترویج والمبیعات. كما أن المحفظة السیاحیة في
القدس الشرقیة رقمیة بالكامل ویمكن الوصول إلیها

 تطویر مجموعة كبیرة من المنتجات والخدمات السیاحیة الجدیدة أو المحّسنة في النقاط
 الكثیفة والنشطة سیاحیًا، والموجودة بالفعل في القدس الشرقیة والتي تشكل وجهات

 سیاحیة صغیرة. كما أن الموضوعات السیاحیة الشاملة التي یجري تقدیمها من شأنها

 أن تعزز هویة القدس الشرقیة وصورتها الذهنیة كمدینة فلسطینیة تشكل وجهة سیاحیة
.مهمة

2

 التسویق السیاحي بناء العالمة التجاریة، وتولید المبیعات
ونقاط البیع

أن تكون جزءًا ال یتجزأ من سلسلة القیمة والتورید ضمن قطاع السیاحة الفلسطینیة

 دعم تطویر وتنفیذ عملیة التسویق والترویج السیاحي، وبناء العالمات
 التجاریة للُوجهة السیاحیة، وتولید المبیعات، وإدارة قنوات المبیعات

 بالتعاون الوثیق مع كل من أصحاب المصلحة المحلیین في مجال
 السیاحة، والشركات المتناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في هذا
 القطاع، واألفراد، وذلك بناًء على البنیة التحتیة التقنیة التي توفرها

منظمة إدارة الوجهة الفنیة

 جمعیات أصحاب المصلحة في السیاحة الفلسطینیة
وأعضائها

جذب المسافرین أفرادًا ومجموعات إلیها؛ من خالل محفظة سیاحیة متنوعة وتنافسیة تضم جملة من الخدمات والمنتجات والمعالم السیاحیة والخبرات المتكاملة 

 دعم جمعیات أصحاب المصلحة والمعنیة بقطاع السیاحة الفلسطینیة
 وأعضائها من أجل النهوض بالقدس الشرقیة كوجهة سیاحیة جذابة

 لهذه المدینة الفلسطینیة، والعمل على تعزیز قدراتهم للنمو ودعم
 المجاالت السیاحیة التي یعملون بها وإسناد أعضاء هذه الجمعیات

والمؤسسات
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 دعم متمحور حول االشخاص وبناء
القدرات

 

إبراز الهویة الفلسطینیة للقدس وتراثها وزیادة حجم التداول الكلي للسیاحة واألعمال المرتبطة بها

 تطویر مبتكر للمنتجات بحسب
الطلب
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 مسرع أعمال سیاحیة
للقدس الشرقیة

 

الرؤیة

الرقمنة وادارة المبیعات
 

 تقدیم الدعم الفني للشركات واألفراد
 العاملین في قطاع السیاحة

 الفلسطینیة؛ للدفع باتجاه تحقیق
رؤیة القدس الشرقیة وفق ما یلي

 التسویق وبناء العالمة
التجاریة

 

 تعزیز اإلدارة السیاحیة
 وهیاكلها التوجیهیة

واإلرشادیة
 

 مساحة العمل واإلبداع المشترك، والتشبیك، وتطویر األفكار، وتطویر
األعمال ودعم الشركات الناشئة

تطویر منتجات وخدمات سیاحیة متكرة وتنافسیة


