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بمشاركة "عمران" و "الطيران العماني"وشركات السياحة والسفربالسلطنة

وزارة السياحة تختتم البرنامج السنوي لإلجتماعات وحلقات العمل
مع ممثلي المكاتب الخارجية في  22دولة على مستوى العالم

إختتمت وزارة السياحة األسبوع املايض
الربنامج املكثف الذي أعدته ملمثيل
املكاتب السياحية خارج السلطنة التابعة
لوزارة السياحة وهي املناسبة التي تقام كل
عامني بالسلطنة  ،بعد عقد عدة إجتامعات
ولقاءات تعريفية وتدريبية  ،كان أهمها
اإلجتامع الذي عقد بني ممثيل املكاتب
الخارجية وممثيل الرشكات السياحية
والفنادق والخطوط الجوية داخل السلطنة
بهدف تطوير القطاع السياحي للسلطنة.
ضم اللقاء ممثيل  10مكاتب ميثلون
 22دولة حول العامل والتي تشمل مكتب
التمثيل السياحي لدول الخليج العريب
والذي يضم  5دول وهي اململكة العربية
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة
ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين
كذلك يف السوق الربيطاين وااليرلندي
والسوق اإلسرتايل والنيوزيلندي والسوق
فرنيس والسوق االيطايل والدول الناطقة
باللغة األملاين التي تشمل املانيا والنمسا
وسويرسا وسوق الدول اإلسكندنافية
والتي تشمل الرنويج والسويد والدمنارك
وفنلندا والسوق الهولندي والسوق الهندي
باإلضافة إىل مكتب التمثيل السياحي يف
بلجيكا ولكسمربج .
حول أهمية هذه اإلجتامعات قالت
أسامء الحجرية مدير عام مساعد الرتويج
للرتويج الخارجي بوزارة السياحة:
تكمن أهميتها يف كونها حلقة للتواصل
مع مكاتب التمثيل السياحي املعتمدة
بالخارج التابعة للوزارة ،والتي تشكل نقاط
ترويج مهمة ،ويجب أن تكون عىل اطالع
دائم عىل أحدث املستجدات يف سوق
السياحة العُ امين لتعكس الصورة املطلوبة
للسياح يف الخارج ،وخاصة أولئك الذين
يتطلعون لزيارة بلد جديد يزخر بالعديد
من املوارد واإلمكانيات السياحية ،كام أن
استعراض اإلسرتاتيجية الوطنية للسياحة
ومشاركتها مع املكاتب ستساعد يف الرتويج
للسلطنة بالطريقة املثىل والتي تتامىش مع
نفس الخطط التي ننتهجها للرتويج عن
السلطنة ،ونتطلع يف نهاية هذا االجتامع أن
نكون قد قمنا بتعريف املمثلني عن أهم
املعلومات حول خططنا املستقبلية لوضعها
يف برامجهم وخططهم التسويقية وجذب
السياح لزيارة السلطنة.
وأضافت الحجرية  :نحن نهدف إىل جذب
حوايل  5ماليني زائر لعُ امن بحلول عام
.2040و تركيزنا سيكون عىل قطاع سياحة
الحوافز واملؤمترات ،سياحة املغامرات،
واستثامر اإلمكانيات الجديدة يف البنية
األساسية بالسلطنة مثل مطار مسقط
الجديد ومركز عُ امن الدويل للمعارض
واملؤمترات وغريها من مشاريع البنية
األساسية التي تخدم قطاع السياحة .
بينام قالت فاطمة بنت أحمد الصالح
باملديرية العامة للرتويج السياحي بالوزارة
أن الربنامج استهل يف اليوم األول بحضور
ممثيل املكاتب بالخارج فعاليات كأس
أمريكا للقوارب الرشاعية  ،التي أقيمت

ألول مرة يف الرشق األوسط بالسلطنة
األسبوع املايض ،والسباق النهايئ إضافة إىل
حفل تسليم الجوائز للمتسابقني من أبطال
العامل  ،ثم تضمن اليوم الثاين من الربنامج
مناقشة موضوع آليات العمل والذي
شمل اآلليات واملعطيات يف االسرتاتيجية
السياحية العامنية الذي بدأت من هذا
العام وتستمر حتى  2040وقد اشتمل أيضا
عىل لقاءات داخلية مع عدد من مسئويل
وزارة السياحة باإلدارات املعنية بالرتويج
،إضافة إىل حلقة عمل عن إدارة األزمات
 ،وعرض مريئ آخر مع الرشكة املعنية
بالرتويج عرب وسائل التواصل اإلجتامعي
حول خطة الوزارة للرتويج السياحي يف
الفرتة القادمة باملجال االلكرتوين .
وأضافت  :تضمن اليوم الثالث حلقة عمل

قدمت فيها كل من الرشكة العامنية للتنمية
السياحية (عُ مران) والطريان العُ امين ً
عروضا

مرئية عن خططهم وبرامجهم واملشاريع
الجديدة ،وإسرتاتيجيتهم حيث تعرف

ممثلو مكاتب السلطنة بالخارج عىل كل ما
هو جديد من أنشطة وبرامج والتحديات

التي من املمكن أن تواجههم يف الفرتة
القادمة وتعرفوا عىل أدوات وآليات العمل
يف املرحلة القادمة.
تضمن اليوم الرابع واألخري لقاء الرشكات
السياحية يف السلطنة مع ممثيل املكاتب
حيث حرضت معظم الرشكات املحلية
العاملة يف مجال السفر والسياحة والفنادق
وخطوط الطريان للخروج بآليات تعاون
للرتويج للسلطنة سياحيا والذي بدوره
يزيد من مساهمة هذا القطاع يف الناتج
املحيل اإلجاميل للسلطنة.
وقالت فاطمة بنت أحمد الصالح أن
الوزارة تقوم بعقد هذا الربنامج كل عامني
لتطوير األداء الرتويجي يف الخارج وابالغ
مسئويل املكاتب بكل التطورات الجديدة
وتدريبهم عىل األداء خالل الفرتة القادمة .
تشري فاطمة الصالح إىل أن الرتكيز كان

يف الفرتة السابقة ينصب عىل دول أوروبا،
ولكن يتم يف الفرتة الحالية الرتكيز بشكل
أكرب عىل دول مجلس التعاون الخليجي
والهند
كذلك قالت كارين زويرس  ،مديرة
مكتب التمثيل السياحي للدول الناطقة
باللغة األملانية والدول السكندنافية  ،أن
هذا الربنامج الذي قامت وزارة السياحة
بإعداده ملمثيل املكاتب الخارجية
واللقاءات املشرتكة مع ممثيل رشكات
السياحة والسفر كان حدثاً مه ًام جمع
كافة األطراف املعنية بقطاع السياحة
ملناقشة وإعداد االسرتاتيجيات املستقبلية
للنمو .والرتويج للسلطنة باعتبارها من
أهم الوجهات السياحية واإلختيار األفضل
للسائحني .
ووصفت كارين اللقاءات التي متت
بأنها كانت دافئة وودية وكان الربنامج
ناجح بوجه عام  ،حيث ميكننا أن نقدم
مزايا السلطنة للعامل حيث متتزج الثقافة
بالتاريخ العريق بكرم الضيافة العُ امنية
باملناظر الطبيعية الفريدة سواء كانت
جبال أو رمال أو شواطئ .
وقالت ديبي هيندل ،ممثلة ملكتب
التمثيل السياحي لربيطانيا وايرلندا أن
عُ امن لديها امكانيات كبرية كوجهة لقضاء
األجازات والسياحة والتنزه  ،وهي تضم
مختلف أنواع عوامل الجذب للسائحني
من بريطانيا وأوروبا عموماً  ،وهناك إقبال
كبري من السياح الربيطانيني عىل القدوم
اىل عُ امن واختيارها ضمن أهم الوجهات
السياحية باملنطقة .
كانت وزارة السياحة بدأت منذ مطلع
العام الجاري 2016م حملة ترويجية
للمقومات السياحية للسلطنة إقليميا
ودوليا من اجل استقطاب األفواج
السياحية خالل عام  2016خاصة من دول
مجلس التعاون الخليجي والدول األوروبية
وذلك يف إطار االسرتاتيجية التسويقية التي
تنتهجها الوزارة والتي ترتكز عىل الرتويج
للسلطنة كوجهة سياحية نوعية تتمتع
باملقومات التاريخية والثقافية والحضارية
والطبيعية والبيئية تتوجها قيم الضيافة
العامنية األصيلة.
يأيت ذلك يف إطار جهود الوزارة يف
التسويق والرتويج السياحي كركيزة
أساسية للتعريف باملنتج السياحي وضامن
استمرارية الحركة السياحية ومواصلة
الجهود لبناء صورة إيجابية عن السلطنة
كمقصد سياحي يف األسواق السياحية
الداخلية والخارجية وأيضا لتعزيز مساهمة
القطاع يف الناتج املحيل  ،وتزامن ذلك مع
الخطط التوسعية للطريان العُ امين وتوفري
رحالت طريان مبارشة بني مسقط والدول
األخرى بخالف جهود املؤسسات الثقافية
ومنها دار األوبرا السلطانية والرشكات
واملؤسسات السياحية يف السلطنة
واملرشوعات التنموية والسياحية التي
تساهم ايضا يف تعزيز القطاع السياحي
وارتفاع حركة السياحة.

