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Sustainable Tourism Destination Management  

Training Outline – Jordan (November/December 2020) 

ز عىل سياحة المغامرات كت 
ي  اإلدارة المستدامة للوجهات السياحية مع التر

ين الثانز )تشر

(0202و كانون االول   

 

The Development and Promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism 

Project (MEDUSA), a project funded by the EU through the ENI CBCMED Program, in 

cooperation with the GIZ-funded Employment-oriented MSME Promotion Project is 

launching training activity on Sustainable Tourism Destination Management targeting 

public sector stakeholders, private sector and sector NGOs, with focus on  adventure 

tourism. 

يقوم مشروع تطوير وتشجيع سياحة المغامرات المستدامة في منطقة البحر األبيض 

 بالتعاون، CBCMED  ENI(  الممول من االتحاد األوروبي من خالل برنامج MEDUSAالمتوسط)

بإطالق نشاط تدريبي  ، GIZمع مشروع دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ألجل التشغيل 

حول اإلدارة المستدامة للوجهات السياحية مع التركيز على سياحة المغامرات، ويستهدف أصحاب المصلحة 

 في القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة.

 

Training Objective         أهداف التدريب   

This training aims at: 

- Introducing key concepts in sustainable tourism destination management and 
key parameters essential for successful destination planning  

- Promote cross-agency collaboration and exchange of experiences through multi 
stakeholder engagement, and encourage dialogue between the various 
stakeholders, including local service providers, public authorities, tourism 
professionals and SMEs.  

 

 ويهدف هذا التدريب إلى: 

نجاح ل والمعايير األساسيةالتعريف بالمفاهيم الرئيسية في اإلدارة المستدامة للوجهات السياحية  -
 التخطيط للمقصد السياحي 

http://www.enicbcmed.eu/projects/medusa
http://www.giz.de/
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تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة في القطاع العام وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص  -
مقدمي الخدمات المحليين والمهنيين في مجال السياحة والشركات الصغيرة  ك)بما في ذل

، لما في ذلك  فكاراألوالمتوسطة(.والمؤسسات غير الحكومية وتشجيع الحوار بينهم وتبادل 
 مصلحة لتطوير السياحة.

Targets: 

- Six training sessions (for six different groups of trainees at various geographies) 

- 15-20 trainees per session  

 

 المستهدفين:

 ست دورات تدريبية )ستة مجموعات مختلفة من المتدربين في مناطق جغرافية مختلفة(  -

 متدربا في كل دورة 51-02 -

 

Trainer           المدرب 

Ms. Maysaa Shahateet                                                   اآلنسة ميساء الشحاتيت 

 

Training Structure: 

Online – 3 hours over 2 days  

 تنظيم التدريب:

  ساعات على مدى يومين 3 –عبر اإلنترنت 

 

Training Criteria 

The training will be delivered in Arabic and will cover most geographic areas in Jordan, 

combining multiple governorates in one training session.  

 معايير التدريب 

سيقام التدريب باللغة العربية، وسوف يغطي معظم المناطق الجغرافية في األردن، مع دمج عدة محافظات 

 في دورة تدريبية واحدة.

 

https://www.linkedin.com/in/maysa-shahateet-71213048/
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Target Trainees Profile   

● At least 3 years’ experience in the tourism sector (experience in tourism 
management, development or marketing) 

● Current employees of tourism related positions focusing on management, 
product development, marketing and community outreach (Mid to high level 
depending on  previous knowledge) 

● Entry level employees that are recruited specifically to work in tourism planning, 
development and/or management positions.  

● Ability to commit to a two-day online training or a full day physical training. 

 
 

 الفئة المستهدفة للتدريب:
سنوات )في مجال اإلدارة السياحية،  3من لديهم الخبرة في قطاع السياحة على أن ال تقل عن  ●

 التنمية أو التسويق السياحيين(. 

الموظفون الحاليون في المناصب المتعلقة بإدارة السياحة وتطوير المنتجات السياحية والتسويق  ●

ى العالي، وحسب المعرفة السابقة والتوعية المجتمعية )من ذوي المستوى الوظيفي المتوسط إل

 بالموضوع(. 

الموظفون الذين يتم تعيينهم خصيصا للعمل في التخطيط السياحي و/أو التطوير و/أو الوظائف  ●

 اإلدارية. 

 من لديهم القدرة على االلتزام بالتدريب عبر اإلنترنت لمدة يومين أو تدريب صفي لمدة يوم كامل. ●

 

Additional Notes: 

✔ Each suggested trainee must comply with all points above. Each trainee will sign 

a commitment letter to training. 

✔ A brief CV will be required by each trainee prior to start of training (filled in Annex 

A – Trainee Background Form) 

✔ Each participant will receive a certificate at the successful completion of training 

 

 :مالحظات إضافية

 على كل متدرب االلتزام  و توقيع كتاب التزام بالتدريب. ✔
 يجب أن يكون كل متدرب متفرغا تماًما لتواريخ التدريب المقترحة )شخصيًا أو عبر اإلنترنت(. ✔
 .التدريب بنجاحسيحصل كل مشارك على شهادة عند االنتهاء من  ✔
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Key Training Areas   

 
Part I: Destination Sustainability 

● Key principles of sustainable destination management   
● Market trends in relation to sustainable tourism 

 
Part II: Planning and Management 

● Destination planning and management    
● Destination Management Organizations (DMO) – Roles & Responsibilities   
● Tourism value chain linkages within a destination   
● Product development   

 
 
Part III: Adventure Tourism   

● Adventure and natural tourism product (protection, governance, visitor 
management, presentation and risk management).   

● Local community engagement   
● Private sector participation   

Part IV: Tourism Economics 
● Tourism economics and spending optimization   

 
Part V: Marketing and Promotion 

● Destination promotion and marketing   

 مواضيع التدريب الرئيسية

 الجزء األول: االستدامة في الوجهة السياحية 

 المبادئ الرئيسية إلدارة الوجهات المستدامة ●

 اتجاهات السوق فيما يتعلق بالسياحة المستدامة  ●

 الجزء الثاني: التخطيط واإلدارة 

 التخطيط وإدارة الوجهات السياحية ●

 (  DMOبادارة الوجهات السياحية  )أدوار ومسؤوليات المؤسسات المعنية  ●

 سلسلة القيمة المضافة في القطاع السياحي والترابط فيها  ●

 تطوير المنتج السياحي  ●
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 الجزء الثالث: سياحة المغامرة 

منتج سياحة المغامرة والسياحة الطبيعية )الحماية، والحوكمة، وإدارة الزوار، والعرض وإدارة  ●

 المخاطر(.

 المحليالتشارك مع المجتمع  ●

 مشاركة القطاع الخاص ●

 الجزء الرابع: اقتصاديات السياحة 

 االقتصاد السياحي واإلنفاق األمثل ●

 الجزء الخامس: التسويق والترويج 

 التسويق والترويج للوجهات السياحية ●

Training Outputs  

As key outcomes, trainees will acquire knowledge in the following: 

- Key concepts and parameters for successful and sustainable destination 

management, 

- Optimal stakeholder collaboration, partnerships and tourism value chain linkages, 

to achieve sustainable tourism destination growth.  

- Key attributes for the design of market-driven tourism experiences and products. 

- Key attributes for destination marketing, positioning thin the competitive set and 

branding. 

- Dynamic nature of tourism destination planning and response to crisis.  

 النتائج المرجوة

 اكتسبوا المعرفة فيما يلي:نسعى مع انتهاء التدريب، أن يكون المتدربون قد 

 المفاهيم والمتغيرات الرئيسية إلدارة الوجهات السياحية الناجحة والمستدامة. -

التعاون األمثل ألصحاب المصلحة، والشراكات، وروابط سالسل القيمة السياحية، لتحقيق النمو  -

 المستدام في الوجهات السياحية. 

 ية ناجحة وتحظى بطلب من قبل السياح.السمات الرئيسية لتصميم تجارب ومنتجات سياح -

 السمات الرئيسية لتسويق الوجهة السياحية والدائرة التنافسية  والعالمات التجارية.  -

 الطبيعة الديناميكية للتخطيط السياحي واالستجابة لألزمات. -
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