
تؤهيل وتذرية الكىادر النىعيح الوتخصصح في اإلدارج السياحيح -  1

.(الوزحلح الثانيح)الحكىهيح 

تنفيذ هشزوع الحساب الفزعي للسياحح لتحذيذ هقذار االسهام في الناتج - 2

.(الوزحلح االولى)القوىهي الوحلي 

تناء وتطىيز أنظوح الوعلىهاخ السياحيح- 3

.إعذاد اإلستزاتيجيح الىطنيح للسياحح - 4

إعذاد الالئحح الونظوح للسياحح الثحزيح والغىص وتجهيزها لإلصذار- 5

إعذاد هشزوع تعذيل قانىى التزويج السياحي توا يىاكة الوستجذاخ - 6

.الوؤسسيح لصناعح السياحح

.إصذار الئحح لتنظين الوهزجاناخ والوعارض السياحيح- 7

رتط الوحافظاخ تشثكح واحذج تالوزكز الزئيسي لتشغيل النظام اآللي - 8

للوعاهالخ الوزتثطح تخذهاخ الونشآخ السياحيح

.(الوزحلح االولى)

.تفعيل عول الوجلس األعلي للسياحح وهتاتعح تنفيذ قزارته- 9

1

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 

(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

ديضمبر

إصالح وتحذيث  (1)

اإلدارج الوؤسسيح 

.للسياحح

نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش
اإلجراءاث(الهدف) الضياصاث

الفترة الزمنيت

يوليويونيويناير مايوأبريلمارسفبراير
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اجلمهورية الومنوة   



إدهبج الوفبهُن والوؼلىهبد السُبزُخ ضون الونبهح - 1

إستكوبل الوشزوع )التؼلُوُخ فٍ الوززلخ األسبسُخ للتؼلُن 

.(2007الذٌ ثذأ تنفُذح آخز 

القُبم ثبلتىػُخ واإلرشبد السُبزٍ فٍ الونبطق الوستهذفخ - 2

.والوهُبح الستقجبل السُبذ

تكثُف السوالد والجزاهح اإلػالهُخ والتىػىَخ لجلىرح - 3

الجؼذ االقتصبدٌ للسُبزخ ودورهب فٍ ػولُخ التنوُخ  وثأهوُخ 

السفبظ ػلً الجُئخ السُبزُخ النظُفخ وتدنت األػوبل الوخلخ 

.ثبِهن السُبزٍ 

إخزاء الوسر السُبزٍ لونبطق الدذة فٍ ػوىم - 4

الدوهىرَخ ثهذف خوغ الوؼلىهبد الثقبفُخ واالختوبػُخ 

والطجُؼُخ لدوُغ الوىاقغ السُبزُخ

وضغ هؼبَُز استخذام الوسوُبد الطجُؼُخ وهىاقغ السُبزخ - 5

الجُئُخ ثوب َسقق االلتزام ثبلطبقخ االستُؼبثُخ فٍ الوسوُبد 

الطجُؼُخ

تسسُن هستىي اإلرشبد السُبزٍ وتطىَز ههبراد - 6

الوزشذَن وثبلذاد الوزشذَن هن هنبطق الودتوؼبد الوسلُخ 

.(الوززلخ الثبنُخ)

2

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 
(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

ديضمبر

السفبظ ػلً الوقىهبد  (2)

السُبزُخ ورفغ هستىي 

.الىػٍ ثأهوُخ السُبزخ

نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش

                                

اإلجراءاث(اهلدف)السياسات             

الفترة الزمنيت

يوليويونيومايو أبريلمارسفبرايريناير



وظع أسس ومعبييز وشزوغ األستثمبر في منبؼك - 1

.انسيبحت انبيئيت

تحميك تكبمم في انمشزوعبث االسبسيت نهمنبؼك - 2

انمستهذفت سيبحيًب بمب يعمن تىفيز خذمبث انبنى انتحتيت 

االسبسيت

تىفيز لزوض ميسزة دائزيت نتنميت انخذمبث انسيبحيت - 3

كبالتصبالث وانمؽبعم انسيبحيت واالستزاحبث في انؽزق 

انبزيت وانبىفيهبث ووسبئم اننمم داخم انمىالع وانمنبؼك 

انسيبحيت نذمج أبنبء انمنبؼك في اننشبغ انسيبحي

تىحيذ أوعيت انعزائب انمفزوظت عهى اننشبغ انسيبحي - 4

.وانفنذلي وتخفيط نسبتهب

إشزان انمجبنس انمحهيت في عمهيت تنفيذ انخؽػ وانبزامج - 5

.انسيبحيت وفمًب نألونىيبث

3

ديضمبرنوفمبر

استكمبل وتؽىيز خذمبث  (3)

انبنيت انتحتيت انمزتبؽت 

ببنسيبحت وتشجيع 

االستثمبراث انسيبحيت انخبصت 

.(انمحهيت واألجنبيت)

أكتوبرصبتمبرأغضطشيوليو

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 
(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

                                

اإلجراءاث(اهلدف)السياسات             

الفترة الزمنيت

يونيومايوأبريلمارسفبرايريناير



إػذاد آنيح يهسيح نًانكي انًُشآخ وانًرافق انسياحيح - 1

نتذرية وتؤهيم انؼايهيٍ في انًرافق انسياحيح انخاصح 

تانتؼاوٌ يغ انًؼاهذ انًتخصصح

تؼسيس انشراكح يغ انقطاع انخاص في إَشاء انًؼاهذ - 2

انسياحيح يغ االهتًاو تانًؼاهذ انسياحيح  انًتخصصح 

واػتًاد تؼهيى انهغاخ األجُثيح فيها إنساييا

انتُسيق يغ انقطاع انخاص الستيؼاب يخرجاخ انًؼاهذ - 3

وتىفير فرص ػًم أخري ػثر يؤسساخ انتًىيم انًحهيح 

نهًشاريغ انصغيرج

تذرية يىظفي انًستىياخ انؼهيا في اإلدارج انسياحيح- 4

انتىسغ في تُاء يؼاهذ انتذرية وانتؤهيم في انًحافظاخ - 5

.(انًكال - ػذٌ  )انرئيسح 

تانتؼاوٌ يغ وزارج انتؼهيى انفُي وانتذرية انًهُي

4

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 
(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

ديضمبر نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش

                                

اإلجراءاث(اهلدف)السياسات             

الفترة الزمنيت

يوليويونيويناير

االهتًاو تئػذاد انكىادر  (4)

انؼايهح في انًجال انسياحي 

وانتىسغ في إَشاء يؼاهذ 

انتذرية انسياحي  وانفُذقي 

وتطىيرها

مايوأبريلمارسفبراير



.تنشيظ حزكت انسياحت انداخهيت ورفع يعدالث نًىها- 1

تنظيى وتنشيظ سياحت انًؤتًزاث واستضافت ورش انعًم - 2

وانهقاءاث انتي يتى تًىيهها ين انًنظًاث اندونيت

تنظيى انسياحت اندينيت بانتنسيق يع انسهطاث انًحهيت - 3

وانعهًاء وإعداد يعهىياث دقيقت وصحيحت نهتزويج نها 

باالضافت انى تنظيى وتطىيز سياحت انعبىر نهتعزيف بانًقاصد 

انسياحيت واندينيت

تنظيى انسياحت انصحزاويت وإدراج أنًاط انزياضاث - 4

.انصحزاويت في انبزايج انسياحيت

االهتًاو بانسياحت انزيفيت وإعداد دراست حىل إيكانيت - 5

.تنفيذها

5

ديضمبرنوفمبر

تنًيت أنًاط سياحيت جديدة (5)

أكتوبرصبتمبرأغضطشيوليو

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 
(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

                                

اإلجراءاث(اهلدف)السياسات             

الفترة الزمنيت

يونيومايوأبريلمارسفبرايريناير



.إدخال َظاو انفٛضا االنكتشَٔٛت بانتعأٌ يع ٔصاستٙ انذاخهٛت ٔانخاسخٛت- 1

عمذ انهماءاث ٔانًؤتًشاث يع كباس انششكاث انًصذسة نهسٛاحت نبالدَا فٙ انذاخم - 2

.(يستًش)ٔانخاسج 

انسعٙ نشفع انتحزٚشاث انتٙ تصذسْا انذٔل نشعاٚاِ ٔششكاتٓا بعذو انسفش إنٗ انًٍٛ - 3

.(يستًش)ٔانتؤكٛذ عهٗ أٌ انًٍٛ بهذ يستمش ٔآيٍ 

.(يستًش)انتُسٛك الالايت االسابٛع ٔانًعاسض انسٛاحٛت  - 4

تضٔٚذ انسفاساث انًُٛٛت بانًٕاد انًطبٕعت ٔانٕسائم نعشض انًُتح انسٛاحٙ - 5

.(يستًش)ٔتٕصٚعٓا عهٗ انششكاث ٔانغشف انتداسٚت ٔسخال األعًال 

تحذٚث اداء انششطت انسٛاحٛت ٔانشفع يٍ اداء ْزِ انٕحذة بانتُسٛك يع ٔصاسة - 1

انذاخهٛت َٔمم صالحٛت االششاف انفُٙ عهٗ انششطت انسٛاحٛت ناليٍ انًشكض٘

ٔضع دساست نتعذٚم َظاو انًشافمت األيُٛت انًالصمت نهسٛاذ ٔتفعٛم اإلخشاءاث - 2

.األيُٛت غٛش انًباششة 

.(يستًش)إششان انًدتًع انًحهٙ فٙ عًهٛت انحفاظ عهٗ األيٍ - 3

.(يستًش)إعادة تؤْٛم يُشآث انخذياث انسٛاحٛت  - 4

تكثٛف انشلابت عهٗ انخذياث انفُذلٛت ٔخذياث انًطاعى ٔانسهٕن ٔانًظٓش ٔانُظافت - 5

.(يستًش)انعايت نهًكاٌ ٔيحٛطّ ٔعهٗ اندٕدة فٙ صُاعت األطعًت ٔانًششٔباث 

سفع يستٕٖ انمذساث االيُٛت ٔانخذيٛت فٙ انًٕاَئ اندٕٚت ٔانبحشٚت ٔانًُافز انبشٚت - 6

.بانتُسٛك يع اندٓاث راث انعاللت

انًشحهت )االْتًاو بئَشاء استشاحاث انخذياث انسٛاحٛت عهٗ انطشق انبشٚت انشئٛست - 7

.(انثاَٛت

6

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 
(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

ديضمبر

انعًم عهٗ تُشٛط دٔس انسفاساث ٔانمُصهٛاث فٙ  (6)

إبشاص انًُتح انسٛاحٙ انًُٛٙ

تطٕٚش ٔتحذٚث انخذياث انًمذيت نهسٛاذ فٙ  (7)

انًُافز اندٕٚت ٔانبشٚت ٔانبحشٚت ٔانًٕالع انسٛاحٛت

نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش

                                             

اإلجراءاث(اهلدف)السياسات
الفترة الزمنيت

يوليويونيومايو أبريلمارسفبرايريناير



مشاركة انحرف وانمشغىالت وانظىاعات انيذوية انتمهيذية في - 1

.(مستمر)فعانيات انمعارع انسياحية خارجيًا ومحهيًا 

انتىسيك مع محافظي انمحافظات وانمجانس انمحهية نتخظيض - 2

أماكه في عىاطم انمحافظات نهعرع انذائم نهظىاعات وانحرف 

انيذوية

تىشيط انظىاعات انحرفية وانمشغىالت انيذوية- 3

تشجيع انحرفييه مه خالل شراء انمىتجات انحرفية باسعار - 4

.(مستمر)تشجيعية 

اإلعالن انسياحي انمستمر عبر كم انىسائم خارجيًا ومحهيًا -  1

.(مستمر)

انمشاركة في انمهرجاوات وانمعارع انسياحية محهيًا ودونيًا - 2

.(مستمر)

اسباويا )إيجاد ممثهيه سياحييه في األسىاق انسياحية انرئيسية - 3

.(بريطاويا/ 

إطذار األدنة انسياحية وانبروشىرات انمختهفة انمروجة نهيمه - 4

وبعذي نغات باالضافة انى انكتب انسياحية وااللراص انمذمجة 

وغيرها مه انىسائم انترويجية

إطذار انخرائط انسياحية نهمحافظات انسياحية انمتبمية في - 5

.انجمهىرية

7

م  لتنفيذ بزنامج الحكومت2008خطت عمل وسارة السياحت لعام 
(وفقًا للمصفوفت المعتمدة من قبل مجلس الوسراء لتنفيذ بزنامج فخامت االخ الزئيس حفظت اهلل) 

انتىسع في عمهيات انترويج  (9)

انسياحي في األسىاق وانمعارع 

.وانمؤتمرات انذونية

ديضمبر

تشجيع ودعم انحرف انتمهيذية  (8)

انمرتبطة بانىشاط انسياحي

نوفمبرأكتوبرصبتمبرأغضطش

                                        

اإلجراءاث(اهلدف)السياسات     
الفترة الزمنيت

يوليويونيويناير مايوأبريلمارسفبراير


