املشاريع واملبادرات تعزز موقع اإلمارة على خارطة السياحة العاملية
عبد العزيز بن حميد النعيمي يزور جناح "سياحة عجمان"
املشاركة في سوق السفر العربي
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زار ال++شيخ ع++بد ال++عزي++ز ب++ن ح++ميد ال++نعيمي ،رئ++يس دائ++رة ال++تنمية ال++سياح++ية ف++ي عج++مان ج++ناح ال++دائ++رة
امل+شارك+ة ف+ي م+عرض س+وق ال+سفر ال+عرب+ي  2021ف+ي دب+ي ،وال+ذي ي+عد أك+بر ح+دث ت+جاري دول+ي ل+لسفر
والسياحة في املنطقة.
واطّلع ال+شيخ ع+بد ال+عزي+ز ب+ن ح+ميد ال+نعيمي ع+لى أب+رز األنش+طة ال+سياح+ية ال+تي ت+قوم ب+ها إم+ارة عج+مان
وامل++قوم++ات ال++ثقاف++ية وال++سياح++ية ال++تي ت++متلكها ،وم++ا ت++قدم++ه ل++زواره++ا م++ن ت++جارب س++ياح++ية ف++ري++دة م++ن ن++وع++ها
تعزز من مكانتها كوجهة سياحية على خارطة السياحة العاملية.
واس+تمع ال+شيخ ع+بد ال+عزي+ز ب+ن ح+ميد ال+نعيمي ال+ى دور دائ+رة ال+تنمية ال+سياح+ية ف+ي عج+مان ف+ي تس+ليط
ال ++ضوء ع ++لى امل ++قوم ++ات ال ++ثقاف ++ية وال ++سياح ++ية ال ++تي ت ++متلكها إم ++ارة عج ++مان م ++ن خ ++الل إط ++الق ال ++عدي ++د م ++ن
امل ++بادرات واألن ++ظمة ال ++تي ت ++ساه ++م ف ++ي ت ++عزي ++ز ال ++قطاع ال ++سياح ++ي ف ++ي اإلم ++ارة وآخ ++ره ++ا ”ن ++ظام ال ++تصنيف
ال ++ذات ++ي“ وه ++و ن ++ظام رق ++مي ف ++ري ++د ي ++تيح ل ++لفنادق وال ++غرف ال ++فندق ++ية ت ++صنيف وح ++دات ++هم ذات ++يا ً وف ++قا ً مل ++عاي ++ير
التصنيف الجديدة التي وضعتها دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وش++ملت امل++رح++لة األول++ى م++ن إط++الق ال++نظام ،ال++فنادق وال++غرف ال++فندق++ية م++ع ت++قدي++م خ++طط وب++رام++ج إلض++اف++ة
ق ++طاع ++ات أخ ++رى ف ++ي املس ++تقبل ،ح ++يث ي ++عمل وف ++قا ً ل ++نظام امل ++سؤول ++ية االج ++تماع ++ية للش ++رك ++ات ودم ++ج م ++عاي ++ير
ال++بيئة واالس++تدام++ة ووس++ائ++ل ال++تعري++ف ،وق++ياس ودم++ج ك++اف++ة آراء ال++عمالء ،وي++قدم ت++فاص++يل دق++يقة ع++ن ح++ال++ة
ك ++ل مش ++روع س ++ياح ++ي م ++ن ن ++اح ++ية ال ++صيان ++ة وال ++نظاف ++ة ،وال ++تصميم ،ح ++يث ي ++عد ال ++نظام م ++نصة م ++بنية ع ++لى
ت++قاري++ر وب++يان++ات دق++يقة ت++وفّ++ر ت++شخيص ح++قيقي ألداء املش++روع حس++ب ف++ئة ت++صنيفه ،س++واء ك++ان م++نفردا ً أو
بشكل عام في إمارة عجمان.
+عرف ال++شيخ ع++بد ال++عزي++ز ب++ن ح++ميد ال++نعيمي ع++لى امل++هام امل++وك++لة إل++ى "م++كتب عج++مان ال++ثقاف++ي" وال++ذي
وتّ +
س ++يكون إض ++اف ++ة ل ++لدائ ++رة ح ++يث س ++يعنى ب ++تطوي ++ر امل ++نتج ال ++ثقاف ++ي وال ++فني وت ++نمية امل ++واه ++ب وت ++عزي ++ز ال ++تراث
ال ++ثقاف ++ي امل ++ادي وغ ++ير امل ++ادي ،م ++ثل األدب ،وال ++فنون امل ++رئ ++ية وامل ++سموع ++ة ،وال ++تصميم ،واإلب ++داع ال ++رق ++مي،
ووض ++ع ال ++سياس ++ات وال ++لوائ ++ح وال ++قوان ++ني ال ++تنظيمية ل ++قطاع ال ++ثقاف ++ة ل ++لمساه ++مة ف ++ي ت ++عزي ++ز ف ++اع ++ليته ف ++ي
اإلم++ارة ،ب++اإلض++اف++ة ال++ى ب++ناء أط++ر ال++تعاون م++ع ك++اف++ة ال++جهات امل++عنية ف++ي ال++دول++ة وخ++ارج++ها ل++دع++م ال++تنمية
املستدامة لقطاع الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويه+دف "م+كتب عج+مان ال+ثقاف+ي" ال+تاب+ع ل+دائ+رة ال+تنمية ال+سياح+ية ال+ى وض+ع وت+نفيذ امل+شاري+ع وامل+بادرات
والخ ++طط ال ++تي ت ++ساه ++م ف ++ي االرت ++قاء وت ++عزي ++ز م ++كان ++ة عج ++مان ،وال ++تروي ++ج ل ++إلم ++ارة ك ++وج ++هة س ++ياح ++ية ث ++قاف ++ية
رائدة ،من خالل الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والتاريخية.
ك+ما اطّ+لع ع+لى م+راح+ل االن+جاز ال+تي وص+لت ل+ها س+ياح+ة عج+مان ف+ي م+جال ت+طوي+ر ال+عدي+د م+ن امل+تاح+ف
ال ++رئ ++يسية ف ++ي اإلم ++ارة وال ++تي ش ++ملت م ++تحف عج ++مان ،وم ++تحف م ++صفوت ،وم ++تحف امل ++نام ++ة ،ح ++يث ت ++عتبر
م++تاح++ف اإلم++ارة واح++دة م++ن أه++م ال++وج++هات ال++سياح++ية ف++ي ال++دول++ة ،ال++تي ي++تواف++د إل++يها ال++سياح وال++زوار م++ن
الداخل والخارج من كافة أنحاء العالم.

+عرف ع ++لى ال ++تعاون ال ++ذي ت ++قوم ب ++ه ال ++دائ ++رة م ++ع م ++كات ++ب ال ++تمثيل ال ++دول ++ية ف ++ي ب ++ري ++طان ++يا وروس ++يا و
ك ++ما ت ّ +
دراس+ة ام+كان+ية ت+وس+يع ن+طاق ه+ذا ال+تمثيل ل+يشمل أس+واق أخ+رى م+صدرة ل+لسياح ،ح+يث أص+بحت إم+ارة
عج++مان ت++عتبر ب++يئة س++ياح++ية ج++اذب++ة ب++فضل ال++نقلة ال++نوع++ية ف++ي م++شاري++ع ال++بنية ال++تحتية ال++داع++مة ل++لقطاع
ال+سياح+ي ف+ي عج+مان خ+الل ال+سنوات ال+قليلة امل+اض+ية ،الس+يما ع+لى ص+عيد امل+ناط+ق األث+ري+ة ال+تي رف+دت
القطاع بنسبة كبيرة من السياح ،فضالً عن مشاريع تطوير املرافق والشواط• ومواقع التنزه والترفيه.
وأك+د ال+شيخ ع+بد ال+عزي+ز ال+نعيمي أن إم+ارة عج+مان ع+ززت م+ن م+كان+تها ال+تناف+سية ع+لى خ+ارط+ة ال+سياح+ة
ال ++ترف ++يهية م ++ن خ ++الل ال ++عدي ++د م ++ن ال ++وج ++هات ال ++سياح ++ية وال ++ترف ++يهية ال ++فاخ ++رة ال ++تي ت ++قدم ل ++لزوار وامل ++قيمني
خ++يارات واس++عة م++ن ال++تجارب ال++فري++دة ال++تي تج++مع ب++ني ت++راث اإلم++ارات األص++يل وت++نوع++ها ال++بيئي وسح++ر
ط++بيعتها ل++تكون ب++ذل++ك م++الذا ً م++ثال++يا ً ل++عشاق ال++تجارب ال++ترف++يهية ،ك++ما ب++ات++ت ت++شكل ن++موذج+ا ً ب++ارزا ً ل++توظ++يف
ال++تراث ال++ثقاف++ي ك++منصة ي++مكن م++ن خ++الل++ها دف++ع عج++لة ق++طاع ال++سياح++ة ال++عصري++ة ،وب++ال ش++ك أن إط++الق
م+شاري+ع س+ياح+ية ج+دي+دة ب+اإلض+اف+ة ال+ى ت+طوي+ر امل+تاح+ف ،س+يعمل ع+لى ت+عزي+ز م+وق+ع عج+مان ع+لى خ+ارط+ة
ال++سياح++ة ك++وج++هة س++ياح++ية رائ++دة ي++قصده++ا الج++ميع م++ن داخ++ل االم++ارات وخ++ارج++ها ،وي++ؤك++د ع++لى م++كان++تها
الثقافية والسياحية واالستثمارية ،ويبرز مدى اهتمامها بالثقافة والفن.
وق++ال ال++شيخ ع++بد ال++عزي++ز ال++نعيمي أن م++عرض س++وق ال++سفر ال++عرب++ي  2021ي++عد م++رك++زا ً رئ++يسيا ً ل++تالق++ي
األف++كار وإط++الق امل++بادرات ال++تي ت++سهم ف++ي ت++طور ه++ذه ال++صناع++ة ،وي++وف++ر ف++رصً +ة ه++ائ++لة ل++فتح آف++اق واس++عة
ل ++فرص األع ++مال ،ب ++صفته ح ++دث +ا ً ع ++امل ++يا ً م ++تخصصا ً ف ++ي ق ++طاع ال ++سياح ++ة وال ++سفر ف ++ي ه ++ذه امل ++نطقة ال ++تي
تشهد تغيرات متسارعة.
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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان
ت+سعى دائ+رة ال+تنمية ال+سياح+ية ف+ي عج+مان إل+ى إب+راز ال+عناص+ر ال+سياح+ية ال+جاذب+ة ف+ي اإلم+ارة ،وتس+ليط
ال++ضوء ع++لى امل++قوم++ات ال++فري++دة ال++تي ت++قدم++ها عج++مان ب++اع++تباره++ا إح++دى ال++وج++هات ال++سياح++ية ال++رائ++دة ف++ي
دولة اإلمارات.
وت++عمل ال++دائ++رة ع++لى وض++ع الخ++طط االس++ترات++يجية ل++لتروي++ج ال++سياح++ي ل++إلم++ارة مح++ليا ً وإق++ليميا ً ودول++يا ً م++ن
خ+الل تخ+طيط وت+نفيذ ح+مالت ع+امل+ية ل+لتروي+ج ال+سياح+ي ،وت+نظيم ال+فعال+يات ال+تراث+ية وال+ثقاف+ية وال+ري+اض+ية،
وإق++ام++ة امل++ؤت++مرات وامل++عارض أو امل++شارك++ة ف++يها ،وال++عمل ع++لى ت++نظيم وت++طوي++ر ص++ناع++ة ال++سياح++ة ،وتحس++ني
إمكانيات وخدمات املرافق السياحية واملنشآت العاملة في قطاع السياحة في اإلمارة.
وت ++ختص دائ ++رة ال ++تنمية ال ++سياح ++ية ف ++ي عج ++مان ب ++إع ++داد ال ++لوائ ++ح وال ++نظم والتش ++ري ++عات ال ++خاص ++ة ب ++تنظيم
ق+طاع ال+سياح+ة ف+ي اإلم+ارة ،وت+صنيف امل+نشآت ال+سياح+ية ،وال+تفتيش ع+لى امل+عاي+ير ال+سياح+ية والخ+دم+ات
املقدمة للسائحني ،وترخيص عمل وكاالت السفر والسياحة واإلشراف على أدائها.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/

