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 مسودة برنامج العمل

 :حول  عمل ورشة

 السياحة في مدينة القدس الشريف" اتإمكاني استكشاف"

 2015نوفمبر  24-25

 إسطنبول، تركيا

 

 2015 نوفمبر  24الثالثاء 

 االستقبال و وجبات خفيفة 10:00 - 09:00 

 الجلسة االفتتاحية  11:30 - 10:00 

 تالوة من القرآن الكريم

 يةترحيب ةكلم

اإلحصائية  ملركز األبحاثسعادة السفير موس ى كوالكليكيا، املدير العام  -

 االجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(القتصادية و او 

 روال معايعة، وزيرة السياحة و اآلثار الفلسطينية السيدةسعادة  -

 بيانات افتتاحية

و وزير  تركيا الخاص بفلسطين وهبي دنشرلر، منسق السيدسعادة  -

 التعليم الوطني السابق

 سعادة السيد نايف الفايز ، وزير السياحة و اآلثار األردني -

 سعادة البروفسور محمد غورماز، رئيس الشؤون الدينية في تركيا -

 السيد إياد أمين مدني، األمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي معالي -

    جماعيةصورة 
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 2015 نوفمبر  24الثالثاء 

 وجبة الغذاء و الصالة 13:30 - 12:00 

األولى: السياحة في مدينة القدس الشريف: الوضع الراهن والتوقعات الجلسة   15:30 - 13:30 

 والتحديات

 القدس مدينة في وتنميتها بالسياحة املتعلقة الجوانب ملختلف أولي تحليل تطوير :الهدف

 :التالية املواضيع وذلك بتناول  الشريف

 السياحة وخدمات التحتية والبنى واألنشطة املعالم) بالسياحة العالقة ذات القطاعات 

 (والنقل والضيافة

 والكوارث الصحة وقضايا األغذية وسالمة واإلرهاب الجريمة معدالت) واألمن السالمة 

 (الطبيعية

 والسياح و أيضا املسافرينب املتعلقة واألنظمة القواعد) والعوائق القانونية القضايا 

 (السياحة تنميةب

 املتحدث الرئيس ي:

 السيد فادي قطان، خبير سياحي، وزارة السياحة و اآلثار الفلسطينية -

 ر الجلسة:يمس

، منظمة التعاون حميد أوبيليرو، األمين العام املساعد للشؤون االقتصادية لسفيرا -

 اإلسالمي

 املناقشون:

 ، األردنالسياحة في األردند. عبد الرزاق عصام عربيات، املدير العام لهيئة تنسيق  -

امللكي  الديوان ،مديرية الشؤون السياسية ،مسؤول ملف القدسكيالني، الد. وصفي  -

 الهاشمي، األردن

القادمة  الرحالت السياحية منظمي ، جمعيةاملجلسرئيس  سامي أبو ضياء،السيد  -

  ، فلسطين(HILTOA) لألرض املقدسة

 القدس، تركياإلى  الرحالتبيشكيولو، منظم  السيد موس ى -

 

 اختتام الجلسة األولى و تقديم التوصيات

 

 استراحة شاي و قهوة 16:00 - 15:30 

 السياحة و املحافظة على التراث في مدينة القدس الشريف :الثانيةالجلسة  18:00 - 16:00 

 محاوالت خاصة مع الشريف القدس مدينة في اإلسالمي للتراث الراهن الوضع تقييم :الهدف

أيضا و  و التنمية الحضرية صيانةأعمال الو  تدهور الو  املدينة في اإلسالمية املواقع لتدمير إسرائيل

 .املدينة هذه في التراث على املحافظة على السياحية التنمية آثار على الضوء تسليط

 املتحدث الرئيس ي:

 األردند. يوسف النتشة، مدير دائرة األوقاف، املسجد األقص ى،  -
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 املسير:

شادية طوقان، خبيرة دولية في الحفاظ على التراث املعماري وإحياء املدن التاريخية  د. -

 ، األردنومستشارة باليونسكو

 املناقشون:

السيد محمد عزام الخطيب التميمي، مدير أوقاف القدس، املسجد األقص ى، وزارة  -

 األوقاف األردنية

 لسطينيةالسيد جهاد ياسين، خبير أركيولوجي، وزارة السياحة الف -

، وزارة الثقافة والسياحة ، متخصصة في الثقافة و السياحةساليبيغوم سو  اآلنسة -

 التركية

 ، تركيا(TIKA) التركية الدولية والتعاون  التنسيق كالةكورشاد محمد، خبير،  السيد -

 

 و تقديم التوصيات الثانيةاختتام الجلسة 

 

 حفل عشاء 21:00 - 19:00 

 2015 نوفمبر  25األربعاء 

   

سياسة السياحة و التخطيط و بناء القدرات في مدينة القدس : الثالثةالجلسة   11:00 - 09:00 

 الشريف

 السياحة تطويرل وبناء القدرات والتخطيط السياسات صنع حول  النظر وجهات تطوير :الهدف

 :التالية وذلك بتسليط الضوء على املواضيع الشريف القدس مدينة في

 واإلدارة املستدام السياحي التخطيط فياألطراف الرئيسية  -

 املجتمعية التنميةو  السياحة -

 التعليم و التدريب -

 املتحدث الرئيس ي:

، جامعة بيت لحم، والسياحة الفنادق إدارة معهد في مساعد ، أستاذرامي إسحاق د.  -

 فلسطين

 مسير الجلسة:

املنظمة اإلسالمية للتربية  خبير لدى مديرية الثقافة و االتصال، ،د. محمد يونس -

 (ISESCO)والعلوم و الثقافة 

 املناقشون:

 ، إيرانجامعة العالمة طباطبائيدائرة إدارة السياحة البرفسور حميد زرغام بروجيني،  -

 السيد عنان غيث، املدير التنفيذي للتجمع السياحي املقدس ي، فلسطين -

 (SESRIC)السيدة مائدة بون، خبيرة سياحية، مركز أنقرة  -
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 و تقديم التوصيات الثالثةاختتام الجلسة 

 

 استراحة شاي و قهوة 11:30 - 11:00 

 الشريف لقدسملدينة ا التنافس ي والتموضع ترويجالو  تسويقال :الرابعةالجلسة  13:30 - 11:30 

 السياحة مجال في

القائم  الزائر بسوق  يتعلق فيما الشريف القدسمدينة  في السياحة سوق  اتجاه تحليل :الهدف

 .التموضع التنافس ي ستراتيجياتوا املحتمل الزائر سوق  و

 املتحدث الرئيس ي:

 اإلسالمي بماليزيا  السيد يوحايني بنتي يوسف، مدير التنمية الصناعية، مركز السياحة -

 املسير:

 (ICDT)مساعد املدير العام، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ، مختار وريدةد.  -

 املناقشون:

السيد آدم جيالن، نائب رئيس الخطوط التركية للطيران للتسويق واملبيعات بمنطقة  -

 الشرق األوسط وقبرص.

 جمعية الفنادق العربية، فلسطينعضو مجلس إدارة رائد سعادة، السيد  -

 (TURSAB)نائب املدير العام، جمعية وكاالت األسفار التركية  السيد مراد كلكان، -

 ، اتحاد املرشدين السياحيين العرب، فلسطين املجلس السيد سمير بهبه، رئيس -

 و تقديم التوصيات الرابعةاختتام الجلسة 

 

 وجبة الغذاء و الصالة 15:00 - 13:30 

 الجلسة الختامية 16:00 - 15:00 

 تجميع التقرير

 املالحظات الختامية
 


