
 والثالثین للكومسیك الرابعةتوصیات السیاسة التي اعتمدتھا الدورة 

) مع تحدید المسؤولیات DMOsالتشجیع على إنشاء/ تعزیز منظمات إدارة الوجھات العامة والخاصة المحلیة واإلقلیمیة (
 المتعلقة بتخطیط الوجھة وتطویرھا وتسویقھا وإدارتھا.

 األساس المنطقي:
تحتاج الوجھات إلى نھج شامل في التخطیط والتطویر والتسویق واإلدارة التي من شأنھا أن تقوم بتنسیق وقیادة مختلف 

ـ  ) لتطویر وقیادة وتنفیذ االستراتیجیات الوجھة DMOأصحاب المصالح وكذلك دمج جھودھم بفعالیة. إن وجود ھیئة إداریة (ك
 ھة.على نطاق واسع لھ أھمیة خاصة لنجاح الوج

تتمیز الوجھات بخصائص مختلفة ویجب تحدید تطویرھا وتسویقھا وإدارتھا حسب االحتیاجات المحلیة. وإلى جانب وجود 
ھیئة إداریة مركزیة (مثل منظمة السیاحة الوطنیة)؛ فإن تطویر ھیاكل إدارة السیاحة اإلقلیمیة والمحلیة وتیسیرھا وتمكینھا 

أكثر فعالیة وكفاءة للموارد المحدودة. وھذا من شأنھ أیًضا تحسین مشاركة أصحاب ) یؤدي إلى استخدام DMO(مثل ھیاكل 
 المصالح ومشاركتھم، واستیعاب التكالیف الخارجیة، وخلق أوجھ تضافر بین مختلف الجھات الفاعلة.

وني كن للھیكل القانإن التنسیق والتواصل الفعال بین مختلف أصحاب المصالح أمراً ھو في غایة األھمیة لنجاح الوجھة. یم
تسھیل مشاركة جمیع أصحاب المصالح وتجمیع المعارف والخبرات والتعاون والتنسیق باإلضافة  DMOالعام والخاص في 

) العامة المحضة DMOإلى التواصل بین مختلف أصحاب المصالح. في ھذا الصدد ، قد ال یكون لمنظمات إدارة الوجھات (
الخاصة  DMOالكفاءة والتمویل والخبرات والتركیز على النتائج، في حین أن منظمات  التي تدیرھا الحكومات المركزیة

المحضة قد تركز على المكاسب قصیرة األجل بینما تتجاھل التنمیة المستدامة واحتیاجات السكان المحلیین والتكالیف البیئیة 
ي كفاءة ضروریة مع ضمان االستدامة والشفافیة. وفالمرتبطة باألنشطة السیاحیة. وبالتالي فإن الجمع بین نھجین قد یخلق 

ان یتم إدارتھا من قبل القطاع الخاص ومراجعتھا من قبل السلطات العامة من خالل  DMOsھذا اإلطار، یمكن لمنظمات 
 شراكة القطاعین العام والخاص.

تنمیة السیاحة المستدامة في ) لضمان KPIsتخطیط العرض والطلب وكذلك تحدید ومراقبة مؤشرات األداء الرئیسیة (
 الوجھة.

 
 األساس المنطقي:

بشكل أساسي على ترویج الوجھات. إال أنھ في الوجھات المتقدمة، توسع دورھا لیشمل تطویر  DMOتقلیدیاً، تركز منظمات 
صالح، اب المالمنتجات والتنسیق ما بین أصحاب المصالح، فضالً عن المراقبة والتقییم وضمان االستدامة. إن إشراك أصح

المحلیة واإلقلیمیة، یتطلب التنسیق الفعال لمختلف أصحاب المصالح بما في ذلك  DMOالذي یتم تنظیمھ من قبل منظمات 
وبما أن اھتمامات شركات السیاحة المحلیة والھیئات الحكومیة والجمعیات المھنیة والجامعات والمجتمع المحلي والسیاح. 

بموازنة احتیاجات مختلف أصحاب  ) DMOمنظمات إدارة الوجھات (مھم أن تقوم أصحاب المصالح تختلف، فمن ال
أن تنشئ منصات مثل اجتماعات أصحاب المصالح والندوات، وبوابة  )DMOمنظمات إدارة الوجھات (المصالح. یجب على 

إدارة الوجھات  منظماترقمیة وما إلى ذلك، مما یمكن من تسھیل مشاركة مختلف أصحاب المصالح. یجب أیًضا على 
)DMO ( .تخصیص ما یكفي من الموظفین إلدارة العالقات مع أصحاب المصالح ، وتخطیط وتمثیل الوجھة بشكل شامل 

إن البلدان التي تسعى إلى جذب المزید من السیاح غالباً ما تتجاھل المخاطر التي تفرضھا على الموارد الطبیعیة والثقافیة، 
ى نوعیة حیاة السكان المحلیین. ومن أجل الحفاظ على البیئة الطبیعیة والمنافع االقتصادیة فضالً عن تأثیرھا السلبي عل

ولتوزیعھا بشكل عادل، یجب وضع خطط حول السیاحة كما یجب تطویرھا وإدارتھا خطوة فخطوة، بدءاً من المحلي إلى 
لمسؤولیات على كل مستوى بشكل واضح اإلقلیمي ، ثم إلى الوطني وحتى وصوالً إلى المستوى الدولي. ویجب تحدید ا

وتنفیذھا. إن أغلبیة البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لدیھا ھیاكل وطنیة لإلدارة العامة، وبینما ھناك عدد قلیل 
على المستوى اإلقلیمي. وإن تخطیط مسألة العرض والطلب وإجراء تحلیل التأثیر على  DMOsجداً منھا لدیھا منظمات 

مستوى المحلي سیساعد على تجنب اإلفراط في استخدام الموارد المشتركة ومنع االستخدام غیر الكافي خالل فترات الركود. ال
في مرحلة التطویر، إعداد خطط رئیسیة تحدد رؤیتھا للحالة المستقبلیة ) DMOمنظمات إدارة الوجھات (لذلك یجب على 

الناضجة بتنویع منتجاتھا  )DMOمنظمات إدارة الوجھات (رى، ینصح بقیام المرغوبة مع الحفاظ على الموارد. من جھة أخ
وإدارة العرض والطلب بأفضل األسعار من أجل تجنب االكتظاظ وانخفاض اإلنفاق السیاحي الواحد. كما ینبغي تطویر 



التسربات، ومستوى  مؤشرات األداء الرئیسیة (مثل متوسط اإلنفاق، ومستویات اإلشغال، ومتوسط مدة اإلقامة، ومقدار
 التدھور البیئي، ومدى المشاركة المجتمعیة).

 
 ) وتحسین الكفاءة وكذلك الشفافیة في استخدام وإدارة الموارد.DMOs(منظمات إدارة الوجھات تشجیع التمویل الذاتي ل

  
 األساس المنطقي:

) تحدیاً كبیراً للبلدان. وإن العدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون DMO( منظمات إدارة الوجھاتیمثل تمویل أنشطة 
) المحلیة. من ناحیة أخرى، یمكن استخدام موارد DMO( منظمات إدارة الوجھاتاإلسالمي تستخدم الموارد العامة لتمویل 
ثال رسوم العضویة، إلنشاء مصادر تمویلھم الخاص (على سبیل الم DMOsأخرى لھذا الغرض. عندما یتم تشجیع 

والعموالت، والمساھمات التسویقیة، والرعایة، ومبیعات التذاكر، ومنح المشاریع، واإلیرادات من مناطق الجذب ومراكز 
المؤتمرات) ، یقل الطلب على األموال العامة. وفي ھذا اإلطار، بینما تكون ھناك إمكانیة الستخدام أموال االحتضان الحكومیة 

 القدرة على تمویل بعض أنشطتھا. DMOائھا، ینبغي أن یكون لدى منظمات خالل مراحل إنش
(مثل إیرادات الضرائب على السیاحة). وبما  KPIsكما ینبغي ربط التمویل العام بالتمویل الخاص ومؤشرات األداء الرئیسیة 

مبیعات وتحسین االستدامة ) لیست منظمات ربحیة، یجب أن تھدف إلى تسھیل زیادة الDMO( منظمات إدارة الوجھاتأن 
في المنطقة بدالً من التركیز على تحسین اإلیرادات الخاصة بھا. لذلك، یجب ضمان االستخدام الشفاف والعادل لألموال التي 

 یتم جمعھا.
 

تعزیز الوجھات من خالل تشكیل التحالفات القطریة في ما بین دول منظمة التعاون اإلسالمي والتحالفات مع أصحاب 
 المصالح الخارجیین.

 
 األساس المنطقي:

یمكن للوجھات التكمیلیة عبر الحدود لدول منظمات التعاون اإلسالمي (مثل المتنزھات الوطنیة والطرق الثقافیة) تجمیع 
التي یمكن أن تركز على موضوع سفر مشترك محدد  DMOالموارد والجھود للترویج للمنطقة ككل، حتى یمكن إنشاء مظلة 

مثل تسلق الجبال أو رحالت السفاري الصحراویة. وفي ھذا الصدد، یمكن للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
)OIC( ن والتعاون للترویج لوجھات بعضھا البعض، مما سیسمح لھا بالترویج لوجھتھا، بنفقات محدودة، للسیاح الذین یزور

 وجھات أخرى مكملة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 

تحالفات استراتیجیة مع أصحاب المصالح الخارجیین (مثل شركات الطیران  DMOsباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تشكل 
 ةالوطنیة، واالتحادات الریاضیة، ومنافذ البیع بالتجزئة (كما في حالة مھرجانات التسوق)) في ما یخص المشاریع المشترك

التي سیستفید منھا كال الجانبین. ولتوضیح ذلك، شكلت دائرة السیاحة والتسویق التجاري في إمارة دبي تحالفاً استراتیجیاً مع 
طیران اإلمارات للترویج  للوجھة. وقد نفذوا حمالت إعالنیة مشتركة مثل "مرحباً دبي" وجوالت تعریف مشتركة ألصحاب 

وضاً ترویجیة خاصة تھدف إلى اجتذاب السیاح إلى إمارة دبي، بما في ذلك تذاكر خاصة النفوذ والصحفیین. كما قدموا عر
للسفر جواً من وجھات معینة، باإلضافة إلى منتجات مجانیة مثل التأشیرات وتذاكر المنتزه وما إلى ذلك. كما طوروا یشكل 

 أماكن الجذب السیاحي." التي تقدم خصومات للسیاح في مختلف األنشطة وMy Emirates Passمشترك "
 

) لوضع الوجھة في موضع مرغوب فیھ بین الوجھات DMOإنشاء/تمكین ھیئة مركزیة (مثل منظمات إدارة الوجھات 
المتنافسة، إلنشاء صورة للعالمة التجاریة للوجھة السیاحیة، ولتعزیز الوجھة من خالل استخدام أدوات مثل وسائل اإلعالم 

 الرقمي والمعارض التجاریة والعالقات العامة ومنظمات الرحالت التعریفیة.االجتماعیة والتسویق 
 األساس المنطقي:

تتكون الوجھات من أصحاب مصالح مختلفین ولدیھا موارد مختلفة ملموسة وغیر ملموسة. یقوم السائحون بخلق تجاربھم 
تقدم كل وجھة خبرات مختلفة ولھا بعض  الخاصة من خالل التفاعل مع ھؤالء أصحاب المصلحة والموارد، وبالتالي قد

الخصائص التي قد تساعد في منافسة الوجھات األخرى. تتطلب الوجھات ھیاكل معقدة ومتطورة لتصمیم وتنفیذ استراتیجیاتھا 
ات ) ومنظمNTOالتسویقیة لألنظمة الدینامیكیة. قد تتوفر ھذه النظرة الشاملة للتسویق متاحة في منظمات السیاحة الوطنیة (



). تحتاج الوجھات، ومن أجل استخدام مزایاھا التنافسیة إلى نھج شامل في تحدید ھذه DMOإدارة الوجھات اإلقلیمیة (
الموارد، وتحویلھا إلى منتجات ومشاریع بیع فریدة. كما یمكن لمنظمة إدارة الوجھات السیاحیة إنشاء استراتیجیة اتصاالت 

 ھا مع مطابقة ھذه الموارد واألسواق المستھدفة المرغوبة. تسویقیة وصورة للعالمة التجاریة لنفس

 

ونظًرا لتوفیر الوجھة لتجربة شاملة، یجب أیًضا مواءمة التجارب الفردیة مع أصحاب المصلحة واتصاالتھم التسویقیة 
إنشائھا من خالل واتساقھا مع موقع الوجھة وصورة عالمتھا التجاریة. یجب تعزیز الصورة المشتركة باستمرار بمجرد 

أنشطة التسویق المشتركة مثل الرحالت العائلیة، حضور المعارض واألسواق، واإلعالن في وسائل اإلعالم التقلیدیة، 
والتسویق االجتماعي والتواجد على شبكة اإلنترنت. كما یجب أن تُدعم أنشطة العالقات العامة (مثل، األخبار واألحداث 

جاریة المشتركة للوجھات. وباإلضافة إلى الجھود التسویقیة الخاصة بھم، ینبغي أیًضا على منظمات العالمیة) رؤیة العالمة الت
إدارة الوجھات تشجیع جھود التسویق الفردیة ألصحاب المصلحة مثل تقدیم نسبة من األنشطة التسویقیة المختارة (مثل 

 الحضور إلى المعارض).

لفاعلیات، والمھرجانات، والمنتجات المناسبة األخرى) للتخفیف من اآلثار السلبیة یُعد تشجیع تطویر المنتجات الجدیدة (أي ا
 للموسمیة والمخاطر المرتبطة باالعتماد على منتج واحد أو سوق واحد.

 األساس المنطقي:
بالنظر إلى ءھم. وتُعد المنتجات والخدمات المقدمة في الوجھة وجودتھا من العوامل الرئیسیة التي ترضي السیاح أو تُثیر استیا

أھمیة والئھم وإمكانیاتھم في تعزیز الوجھة، فیُعد من الھام تصمیم المنتجات بناًء على احتیاجات وتوقعات األسواق المستھدفة. 
لجانب على ا-یجب أن تكون الوجھات انتقائیة في االستھداف بدالً من محاولة أن تكون كل شيء لكل فرد. وعند القیام بذلك 

ب أال تركز الوجھات على سوق واحدة فقط بل على أسواق مناسبة مختلفة. وفي ھذا اإلطار وباالستناد إلى الموارد ، یج-اآلخر
الملموسة وغیر الملموسة في الوجھة (مثل السیاحة البدیلة والفاعلیات والمھرجانات)، فإن المنتجات والخدمات المقدمة تحتاج 

 لي یمكن التقلیل إلى أدنى حد ممكن من الموسمیة واآلثار السلبیة المحتملة لألزمات. إلى جذب مختلف األسواق السیاحیة، وبالتا

إدارة وتنظیم قنوات التوزیع الحالیة، وتطویر قنوات توزیع جدیدة لمنع التبعیة وتقلیل عدم التماثل في القدرة بین أصحاب 
تیجیة مع أصحاب المصلحة الخارجیین والتي من شأنھا المصلحة في الوجھات وكذلك الوسطاء الدولیین، وإنشاء تحالفات استرا

 أن تخلق تآزرات للوجھة وغیرھا من المتعاونین (مثل شركات الطیران، ومنظمي الفاعلیات إلخ).
 األساس المنطقي:

، لتعتمد العدید من الوجھات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي بصورة كبیرة على شركات السیاحة الدولیة والوسطاء (مث
booking.com وبسبب ھذه التبعیة وفي غیاب ھیئة تمثیلیة لتنظیم وضبط االستجابات الجماعیة ألصحاب المصلحة ضد .(

قنوات التوزیع ھذه، یُمكن لھذه المنصات الدولیة محاولة تحسین وضعھا وأرباحھا على حساب الوجھة نفسھا. ویمكن لمنظمات 
قواعد األسعار وكذلك الحد األقصى لمعدالت العموالت. ستقوم التسویق الخارجیة بالتالي تنظیم أصحاب المصلحة وتحدید 

منظمات التسویق الدولیة باإلضافة إلى ذلك بالعمل على تمكین الوسطاء المحلیین واإلقلیمیین وتشجیع الحجوزات الُمباشرة 
ة ظمات التسویق الدولیمن خالل إدخال قنوات توزیع جدیدة إلى جانب صفحات اإلنترنت الخاصة بالوجھات.  كما قد تقوم من

بإنشاء تحالفات إستراتیجیة مع أصحاب المصلحة الخارجیین مثل شركات الطیران (على سبیل المثال الترویج المشترك، 
ورسوم الھبوط المخفضة)، ومنظمي األحداث والفعالیات (أي توفیر المكان)، وشركات اإلنتاج (مثل رعایة األفالم) لسحب 

 ھة. الطلب المباشر إلى الوج

تعزیز جمع وتخزین وتحلیل ونشر بیانات السوق عن خصائص الزائرین، والموسمیة ، وأداء قنوات التوزیع، وأسواق 
المصدر، االتجاھات، إلخ، مع احترام سریة وخصوصیة األفراد لتحسین الفعالیة التسویقیة ألصحاب المصلحة المقصودین 

 وكذلك منظمات إدارة الوجھات.  
 :األساس المنطقي

یوفر السیاح معلومات وبیانات رائعة للوجھة بدءاً من عملیة الحجز، إلى الجمارك، والخدمات القائمة على الموقع، ونفقات 
بطاقات االئتمان، ومسوحات الرضا وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن المعلومات التي یتم جمعھا من قبل أصحاب المصلحة 

الة، وذلك ألن أغلبیة وجھات منظمة التعاون اإلسالمي ال توفر البنیة التحتیة الالزمة الفردیین عادة ال یتم استخدامھا بصورة فع
لتحمیل واستیراد ھذه البیانات من الموردین الفردیین. ومن ناحیة أخرى، فتُعد ھذه البیانات ال تقدر بثمن للحصول معلومات 

ووالء الزوار والتوصیة .. الخ. وبالتالي، یمكن  تسویقیة مركزیة حول خصائص الطلب، وصورة الوجھة، وجودة المنتجات،
 أیًضا اقتراح إنشاء وحدة مركزیة لجمع البیانات ومعالجتھا على مستوى الوجھة.  

 



استخدام المنصات الرقمیة وتطبیقات الھاتف المحمول وتخصیص اھتمام خاص على قنوات التواصل االجتماعي لتحسین 
 المعلومات والتفاعل بین الزائرین في تسویق الوجھة.التجربة السیاحیة ومصداقیة 

 األساس المنطقي:
غیر اإلنترنت التسویق المقصود والعالمة التجاریة وتشكیل الصور واالقتصاد الرقمي الناشئ جذریًا وبصورة سریعة جًدا 

ستخدمة على نطاق واسع في مما یشكل تحدیًا لمدى أھمیة ممارسات التسویق الحالیة. وأصبحت المنصات الرقمیة أدوات م
تسویق الوجھة السیاحیة. تستخدم منظمات إدارة الوجھات اإلنترنت كجزء محوري الستراتیجیة التسویق الخاصة بھا. وفي 
ھذا الصدد، ھنُاك حاجة إلى اعتماد نھج التسویق الرقمي وتحسین قدرة المعنیین في ھذا المجال الجدید. كما یمكن استخدام 

االجتماعي، والتي ظھرت كقنوات اتصال رقمیة مھیمنة، فكما یتفاعل السیاح بصورة متزایدة مع الوجھات  منصات التواصل
 على أجھزتھم المحمولة لھذا الغرض.
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