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برامج الدعم 

تطویر المنتجات المبتكرة وفق الطلب

منتجًا أو خدمة سیاحیة جدیدة أو محسنة 
متوفرة في القدس الشرقیة ویتم تسویقها.

توقیت الدعم

50+

توقیت الدعم

وقت بدء البرنامج

شركة سیاحیة متناهیة الصغر 
وصغیرة ومتوسطة تؤكد تحسن 

ظروف خلق فرص العمل

وقت بدء العمل

الفئة المستهدفه

50+

مجموعة المستهدفة 
بشكل أساسي 

الهدف الجنساني

فعالیة للمجتمع السیاحي في القدس الشرقیة 
ومحادثات سیاحیة أجریت في مسرعة 

السیاحة في القدس الشرقیة

الهدف الجنساني

الهدف

30%

الهدف

طبیعة الدعم

 من جمیع المستفیدین هم من الإناث

 العاملات في قطاع السیاحة في القدس
الشرقیة

طبیعة الدعم

مسابقة القدس لالبتكار السیاحي

فرد ومنشأة سیاحیة متناهیة 
الصغر ومتوسطة الحجم من 

الخدمات والتدریب في مجال بناء 
القدرات

المجموعة المستهدفة 
بشكل ثانوي

برنامج تنافسي خاص لتحفیز القدرات االبتكاریة واإلبداعیة التي 
تؤدي إلى مناهج جدیدة لتطویر السیاحة في القدس الشرقیة. ال توجد 

قیود في المسابقة فیما یتعلق بالقطاع أو نوع المنتج أو الخدمة أو 
الجمهور أو مستوى الرقمنة إلخ. معاییر التقییم األساسیة هي: یجب 
أن تكون األفكار مبتكرة وخالقة وجدیدة تماًما في جانب واحد منها 

على األقل، فیما یتعلق بالمحفظة السیاحیة في القدس الشرقیة. 
باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تكون األفكار واقعیة إلى الحد األدنى وأن 

تتضمن استراتیجیة اقتصادیة معقولة قابلة للتطبیق.

100+

حوارات القدس السیاحیة وفعالیات 
المجتمع السیاحي

یحصل الفائزون على الدعم المالي والتقني لتطویر الفكرة إلى حد 
أدنى من المنتجات القابلة للتطبیق بما في ذلك حزمة دعم لتعزیز 

التسویق

من خالل سلسلة من الفعالیات المتكررة، 
وأنشطة التواصل، والفعالیات المجتمعیة، وما 

إلى ذلك، تصبح مسرعة السیاحة في القدس 
الشرقیة مركًزا لمجتمع سیاحي نشط وحیوي، 

ومنصة للتبادل والتواصل وتعزیز حس 
مجتمعي داخلي أفضل، والتعاون والتآزر.

أي شخص لدیه فكرة تنافسیة وخالقة ومبتكرة

تنظیم الفعالیة واستضافتها 

فقط إعطاء األولویة للفرق المختلطة من كال الجنسین.

یعتمد على الجمهور المستهدف من الحدث/ 
الفعالیة المعنیة

دعم قصیر إلى متوسط المدى

األمر یتوقف على شخصیة الحدث/لفعالیة

3-2  دورات متكررة، خریف 2021.

مستمر

برنامج تطویر المنتجات والخدمات السیاحیة في القدس 
(EJTDP)  الشرقیة

خریف 2021 إلى نهایة البرنامج

نهج عكسي للبرامج: 1 و 3 و 4 بحیث تتضمن فكرة أولیة لمنتج أو 
خدمة سیاحیة مبتكرة جدیدة أو محّسنة، بما في ذلك تحلیل الجدوى 
االقتصادیة وتخطیط األعمال، على أن یتم تطویرها من قبل موظفي 

البرنامج (EJTDP)، تلیها دعوة مفتوحة ~ خاصًة للشباب والنساء. 
لالنضمام إلى فریق تطویر المنتج الفني وجذب الشركات السیاحیة 
والكیانات األخرى للمشاركة في تطویر المنتج مع خبراء السیاحة 

في البرنامج لالستثمار المالي في الفكرة أو لدعم تطویرها بطریقة 
ما.

مساحة العمل والمجتمع المشترك 
لمسّرعة السیاحة في القدس

یعمل أعضاء فریق تنمیة األفكار على تطویر/ تعزیز قدراتهم 
السیاحیة وریادة األعمال من خالل المشاركة في تطویر المنتج.

توفیر بیئة عمل احترافیة لتطویر المنتجات 
السیاحیة والتدریب على القدرات باإلضافة 
إلى تسهیل التواصل والتبادل وخلق التآزر 

بین المشاركین في برامج دع تنمیة وتطویر 
السیاحة في القدس الشرقیة.

أي شخص مهتم ولدیه ملف تعریفي مناسب یؤهله لالنضمام إلى أي 
فریق من فرق تطویر المنتجات؛ والشركات السیاحة أو الشركات 

األخرى ذات الخبرة والصلة بالموضوع، أو لدیها حصة سوقیة 
معتبرة في هذا المیدان بما یمكنها من دعم وتطویر المنتج أو 

المشاركة في تطویره أو بیع منتجات/ خدمات جدیدة بالتجزئة؛ 
والمستثمرون (أفراًدا أو شركات) لدیها الرغبة بدعم الفكرة مالًیا 

بما في ذلك المشاركة طویلة األجل.

بیئة عمل احترافیة وإدارة مجتمع العمل 
المشترك بما في ذلك خدمة رعایة األطفال 
التي تدعم اآلباء الصغار الذین لدیهم أطفال 

حتى سن 3 سنوات.

علي االقل  70/30 ، الهدف 50/50.

أي شخص مسجل أو مشارك في أحد البرامج 
الداعمة لمشروع تنمیة السیاحة في القدس 

الشرقیة

متوسط إلى طویل األجل حسب المنتج / الخدمة

ُمستقى من البرنامج ذي الصلة

أغسطس 2021 حتى نهایة البرنامج

المستشارون والمدربون الخارجیون 
المحلیون والدولیون.. ممثلو أصحاب 

المصلحة والجهات المعنیة في السیاحة؛ 
وزیارات الخبراء الوافدة من الخارج وما إلى 

ذلك.

برنامج دعم تطویر المنتجات السیاحیة

تدخل قصیر المدى ولمرة واحدة.

توجیه دعوة تنافسیة للحصول على أفكار لمنتجات أو خدمات 
سیاحیة جدیدة أو محسنة واختیار أكثر األفكار الواعدة والمبتكرة 

والمجدیة اقتصادًیا لتلقي الدعم الفني و/ أو المالي لمدة 3-6 أشهر 
لتطویر المنتجات أو الخدمات. تركز كل دعوة على ُبعد واحد أو 
بعدین: الطعام والطهي، واإلقامة، والحرف الیدویة والتسوق، 

والتراث والثقافة، والجوالت وعروض السفر، وتعطي األولویة 
لمنطقة جغرافیة أساسیة واحدة على األقل مع إمكانیة أن تصبح 

وجهة فلسطینیة صغیرة في القدس الشرقیة.
 

خریف 2021 إلى نهایة البرنامج

تنمیة القدرات ودعم التصمیم الفني والمالي واالستراتیجي لمطوري 
المنتجات أو الخدمات بعد عملیة االختیار التنافسیة

برنامج دعم ریادة األعمال النسائیة في 
السیاحة

األعمال المتعلقة بالسیاحة والشركات الناشئة واألفراد (المستقلون 
والعاطلون عن العمل والخریجین الجدد)؛ المبادرات المتعلقة 
بالسیاحة للمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات وما إلى ذلك، 

ومشاریع CBT ؛ والشركات غیر الرسمیة المتوافقة نموذج األعمال 
الحالي؛ والمشاریع التي المندمجة في سلسلة التورید السیاحیة 

الثانویة ذات الصلة  بسلسلة القیمة األولیة.

برنامج دعم مفتوح خاص للنساء - وخاصة 
األمهات الشابات –العامالت في القطاع 

السیاحي أو یخططن لالنخراط به في القدس 
الشرقیة. یهدف إلى زیادة عدد رائدات األعمال 
(المستقالت) والنساء في المناصب القیادیة أو 

اإلداریة. 

علي االقل  70/30 ، الهدف 50/50 ؛ إعطاء األولویة للفرق 
المختلطة من كال الجنسین

تدریب تطویر القدرات، ودعم األقران، 
واإلرشاد لریادة األعمال وتطویر األعمال؛ 
تكرار فعالیات التواصل والتبادل اإلقلیمي 
والدولي؛ والتشبیك مع مشاریع سیاحیة 

أخرى تابعة للوكالة األلمانیة للتعاون الدولي  
.GIZ

دعم على المدى القصیر والمتوسط والطویل حسب الحاجة

النساء المهتمات أو الناشطات أو المشاركات 
في قطاع السیاحة الفلسطیني أو القطاعات 

الفرعیة ذات الصلة أو سلسلة القیمة الثانویة.

4-3  جوالت تنافسیة تبدأ في یولیو 2021، تشمل اإلقامة والطعام 
والطهي

النساء فقط

برنامج مفتوح لدعم تنمیة السیاحة

مستمر

عوة مفتوحة لتقدیم األفكار التي ال تتناسب مع البرنامج 1 والتي 
تتطلب دعًما فورًیا قصیر المدى (تقنًیا أو مالًیا) لالنتهاء الفوري من 
تطویر منتج أو خدمة أو للتغلب على عقبة التطویر. یتم دعم جمیع 
أنواع األفكار للمنتجات والخدمات السیاحیة الجدیدة/ المبتكرة أو 

المنتجات/ الخدمات المحّسنة مع التركیز بشكل خاص على جدواها 
المالیة، وإیجاد اإلیرادات المحتملة وإمكانیة خلق فرص العمل. یجب 
تطویر األفكار بالفعل لتصبح أكثر نضًجا مما كانت علیه في البرنامج 

.1

خریف 2021 إلى نهایة البرنامج

تمامًا مثل البرنامج 1، ولكن تم جعله أكثر تحدیدًا لمساعدة الُمقّدمین 
على اتخاذ الخطوات األخیرة / المتبقیة إلى حین جاهزیة السوق 

لمنتجاتهم أو خدماتهم.

برنامج دعم إنعاش السیاحة الفلسطینیة

المشاریع التجاریة المرتبطة بالسیاحة والشركات الناشئة ورجال 
األعمال؛ المنظمات غیر الحكومیة والجمعیات وما إلى ذلك ممن 

لدیه منتج أو خدمة مرتبطة بالسیاحة؛ ومشاریع CBT والمشاریع 
التجاریة غیر الرسمیة ذات الصلة بنموذج األعمال الحالي.

المبادرات السیاحبة للمنظمات غیر الحكومیة 
والجمعیات وما إلى ذلك، ومشاریع CBT ؛ 
والمشاریع غیر الرسمیة التي لها نموذج 

عمل قائم یدر إیرادات و / أو دخًال من منتج 
أو خدمة سیاحیة.

فقط إعطاء األولویة للفرق المختلطة من كال الجنسین.

دعم مباشر محدد موجه للمؤسسات السیاحة 
الفلسطینیة القائمة، بما في ذلك األفراد العاملین 

لحسابهم الخاص للمساهمة في دعم انتعاش 
القطاع السیاحي على نحو أسرع وأكثر تنافسیة 
واستدامة وللمساهمة في عودة الحیاة السیاحیة 

لطبیعتها بعد األزمات التي شهدناها في االونة 
األخي

دعم قصیر األجل

فني، بما في ذلك  تنمیة القدرات أو استشارات 
الخبراء أو ما شابه ذلك؛ و في حال تقدیم 

مبررات مقنعة بشكل جید، یمكن تقدیم بعض 
الدعم المالي على نطاق محدود.

یولیو 2021 حتى نهایة البرنامج

الشركات اذات الصلة بالسیاحة، والمرتبطة 
بسلسلة القیمة السیاحیة األولیة أو الثانویة 

بما في ذلك األفراد العاملین لحسابهم الخاص.

ال یوجد

تدخل قصیر المدى ولمرة واحدة.

ابتداء من یونیو 2021

تدریب القدرات السیاحیة وتدریب 
األعمال

یوفر البرنامج تدریًبا فردًیا على أساس 
الحاجة التدریبیة كما یوفر تدریًبا على 

األعمال للمشاركین في أي من برامج تنمیة 
السیاحة في القدس الشرقیة وفًقا لجدول 

مستمر، وعند الطلب باإلضافة إلى برنامج 
دعم فني مفتوح یمكن لألفراد من خالله طلب 

تنمیة قدرات محددة.

تدریب وإرشاد احترافي یقدمه الخبراء؛ یقدم 
وجاهیًا ضمن برنامج EJTA ، ویقدم افتراضًیا 

أو بما یجمع بین االفتراضي والوجاهي في 
الموقع (مثل تدریب الموظفین) أو من خالل 

تدریب داخلي أو منحة تدریبیة (محلًیا أو في 
في الخارج إن كان هناك مبررات مقنعة لذلك)

أي شخص مسجل أو مشارك في أحد البرامج 
الداعمة لمشروع تنمیة السیاحة في القدس 

الشرقیة

علي االقل  70/30 ، الهدف 50/50.

تدخل قصیر المدى ولمرة واحدة.

یولیو 2021 حتى نهایة البرنامج .

موظفو السیاحة بما في ذلك أصحاب األعمال الحرة 
الذین لدیهم مبررات خاصة


