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 انمجهس انتىفيزي
 انزغؼٌٕٔ انخبيغخانذٔسح 

 ٖٕٔٓ يبٕٚ/أٚبس 2ٕ-2ٕ، طشثٛب، ثهغشاد

 يٍ خذٔل األػًبل انًؤلذ )أٔالً()ِ(ٖانجُذ 

 
 
 

 تقشيش األميه انعاو
 

 انجزء األول: انوضع انشاهه واألوشطح انجاسيح

 

 قىيح انمعىيح تمسائم انتىافسيح واالستذامح)ي( انهجان انت 

 

 وأسهوب انعمم وانتشكيهحإعادج تحذيذ األسماء وانواليح 
 
 

 مقذِّمحأوالً. 

يُز رؤعٛغٓب، لبيذ انًُظًخ ثئَشبء األخٓضح انفشػٛخ انزٙ رؼزجشْب ػشٔسٚخ إلَدبص أػًبنٓب. ْٔزِ األخٓضح ْٙ  .ٔ

خ أٔ يٍ لج م انًدهظ انزُفٛز٘. رزُبٔل ْزِ انٕثٛمخ رهك األخٓضح انزٙ أَشؤْب انًدهظ أخٓضح يُشؤح يٍ لجم اندًؼٛخ انؼبيَّ

 انزُفٛز٘ رسذٚذاً.

ذ انًبدَّح  .ٕ يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًدهظ ػهٗ زّك ْزا األخٛش ثئَشبء ندُخ سئٛغٛخ ٔازذح، ْٙ ندُخ انجشَبيح  2َظَّ

ٌَّ نهًدهظ انسّك ٔفمبً ن 8ٔانًٛضاَٛخ. كًب رشٛش انًبدَّح   ٘ خٓبص فشػٙ ٚؼزجشِ ػشٔسٚبً ألػًبنّ.فٙ إَشبء أ شِزمذٚإنٗ أ

نغبٚخ انٕٛو، رزؤنف الئسخ األخٓضح انفشػٛخ انزبثؼخ نهًدهظ انزُفٛز٘ .ٖ
ٔ

، انزٙ ُٚشبس إنٛٓب ػبدحً ثبنهدبٌ انزمُٛخ، يٍ انهدبٌ 

 انزبنٛخ:

ٔندُخ انًٛضاَٛخ ندُخ انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ، انزٙ رًّخؼذ يؤخشاً ػٍ انذيح انز٘ زظم ثٍٛ ندُخ انجشَبيح  (أ 

 ٔانًبنٛخ؛

 ندُخ اإلزظبء ٔزغبة انغٛبزخ انفشػٙ؛ (ة 

ندُخ انسّذ يٍ انفمش: يدهظ إداسح يؤعَّغخ انغٛبزخ انًغزذايخ ٔانمؼبء ػهٗ انفمش (ج 
ٕ
 ؛

 ندُخ انُظش فٙ ؽهجبد انؼؼٕٚخ ثبالَزغبة؛ (د 

 ندُخ انزًُٛخ انغٛبزٛخ انًغزذايخ؛ (ِ 

 ندُخ انغٕق ٔانزُبفغٛخ. (ٔ 

ٌَّ أشبس ثؼغ األػؼبء فٙ ان .ٗ  نجىح انسوق وانتىافسيحٔ نجىح انتىميح انسياحيح انمستذامحًُظًخ إنٗ األيٍٛ انؼبو ثؤ

ٔأعهٕة انؼًم  ٔرشكٛهزًٓبيشػٛخ. نزنك، أؽهك األيٍٛ انؼبو ػًهٛخ يشاخؼخ نٕالٚخ كم يٍ ْبرٍٛ انهدُزٍٛ  ثظٕسح  ال رؼًالٌ 

 انًؼزًذ فًٛٓب.

                                            
ٔ
 خٓضح فشػٛخ ربثؼخ نهدًؼٛخ انؼبيخ.هدُخ انؼبنًٛخ ٜداة انغٛبزخ ْٙ أانهدبٌ اإللهًٛٛخ ٔان 

ٕ
 ػهٗ ػٕء اإلطالذ انز٘ ؽشأ ػهٗ انكٛبَبد انفشػٛخ نًُظًخ انغٛبزخ انؼبنًٛخ، لذ ُٚظبس إنٗ إػبدح انُظش فٙ ْزِ انهدُخ.  
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دح ٔأكثش فؼبنٛخ فٙ يب ْٔزِ انٕثٛمخ ْٙ ػجبسح ػٍ الزشاذ  ٚزمذَّو ثّ  .٘ األيٍٛ انؼبو يٍ أخم انٕطٕل إنٗ ندبٌ رمُٛخ يزدذِّ

 ٚزؼهّك ثًغبئم )أ( انزُبفغٛخ ٔ)ة( االعزذايخ.

 

دج معىيح تانتىافسيح واالستذامحثاوياً.   اقتشاح مه أجم نجان متجذِّ

بً نؼًبٌ االَخشاؽ  .ٙ ًّ ٔانؼشٔس٘ ألػؼبء انًُظًخ،  ةانًشغٕٔفمبً نهكزبة األثٛغ، رؼزجش انهدبٌ انزمُٛخ ػُظشاً يٓ

ُدضانؼٕء ػهٗ يغؤٔنٛخ األػؼبء ٔايزالكٓى نهؼًم  ثسٛث رغبْى فٙ رغهٛؾ ًُ ٚؼبً إلػطبء لًٛخ ْٔزِ انهدبٌ أعبعٛخ أ. ان

 ثبنغٛبزخ. انذٔنٛخيؼبفخ نؼًم األيبَخ ٔرؼضٚض انًؼشفخ 

ٌَّ ندُخ انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ ْٙ  .2 نهًدهظ انزُفٛز٘ إلػذاد يٛضاَٛخ انًُظًخ  "األداح األعبعٛخال ثذَّ يٍ انززكٛش ثؤ
 .ٖٔثشَبيح ػًهٓب، ٔنًشالجخ ثشَبيح انؼًم ٔرُفٛزِ انًبنٙ؛ ٔإلخشاء رمٛٛى يُٓدٙ ٔيشاخؼخ نًخشخبرّ َٔزبئدّ ٔأدائّ انؼبو"

 .ٔأعهٕة انؼًم فٙ كم يٍ انهدُزٍٛ انًزكٕسرٍٛ  ٔانزشكٛهخرؼشع انفمشاد انزبنٛخ انزؼذٚالد ػهٗ االعى ٔانٕالٚخ  .8

 انواليح

ثٕطفٓب أخٓضح رؼطهغ ثذٔس  اعزشبس٘ ٔرشبٔس٘، ُٚمَظذ يٍ انهدبٌ انزمُٛخ أٌ رشكِّم انخطٕح األٔنٗ يٍ ػًهٛخ  .2

ّاالػزًبد انزٙ  انًخشخبد انزمُٛخ انًزظهخ ثبنغٛبعبد ٔانًجبدا ٔانًًبسعبد ٔانؼًهٛبد يثم انزؼشٚفبد ٔانًجبدا  رٕخِّ

ب ثبنُظش إنٗ ؽبثؼٓب انًؼٛبس٘، انزٕخٛٓٛخ ٔانًؼبٚٛش ٔانًٕاطفبد، ٔال ع نٓب ًَّٛ ِّٕ خ نهًٕافمخ ٔرس إنٗ األخٓضح اإلداسٚخ انًخزظَّ

ظخ نًُظًخ انغٛبزخ انؼبنًٛخ كٕكبنخ أيًٛخ يؼُٛخ ثبنشؤٌ انغٛبزٙ. ذ ػهٗ انطجٛؼخ انًزخظِّ  ػهٛٓب ٔإلشاسْب، ثًب ٚؤكِّ

  اختصاص نجىح انسياحح وانتىافسيح

فغٛخ يدبالد ٚغطٙ اخزظبص ندُخ انغٛبزخ ٔانزُب .ٓٔ

 ٓذف إنٗ:ٚ انؼًم، ْٕٔ

رؼضٚض انزُبفغٛخ انذٔنٛخ ألػؼبء يُظًخ  (أ 

 انغٛبزخ انؼبنًٛخ فٙ عٕق انغٛبزخ انؼبنًٙ؛

أخٕد ردشثخ  رمذٚىيغبػذح األػؼبء ػهٗ  (ة 

 ٔأفؼم لًٛخ نهضٔاس؛ 

انًغبًْخ فٙ رٕفٛش يؼهٕيبد عٕق يٕثٕلخ،  (ج 

ثخ، ٔلبثهخ نهًمبسَخ؛  ٔيزغمخ، ٔيسذَّ

كم أطسبة انًظبنر فٙ  رسمٛك انزآصس ثٍٛ (د 

انشؤٌ انغٛبزٙ يٍ أخم انٕطٕل إنٗ أداء  

 أفؼم نهًمبطذ.

 اختصاص نجىح انسياحح واالستذامح

ٚغطٙ اخزظبص ندُخ انغٛبزخ ٔاالعزذايخ يدبالد  .ٔٔ

 ٓذف إنٗ:ٚ انؼًم، ْٕٔ

رؼضٚض انزًُٛخ انغٛبزٛخ انًغزذايخ ٔاإلداسح  (أ 

 انغٛبزٛخ؛

انزشكٛض ثشكم  خبص ػهٗ رٕنٛذ فٕائذ  (ة 

زًبػٛخ ٔالزظبدٚخ ٔثمبفٛخ ػهٗ يغزٕٖ اخ

انًمبطذ انغٛبزٛخ، يغ انسّذ يٍ انزؤثٛشاد 

انغهجٛخ ػهٗ انجٛئخ انطجٛؼٛخ ٔانجٛئخ 

 انثمبفٛخ.-االخزًبػٛخ

 

 

                                            
ٖ
 .A/19/11 ann.1نُظبو انذاخهٙ نهدُخ انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ ػًٍ انٕثٛمخ أَظش ا 
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 انتشكيهح

انمطبع،  ػًٍُٚجغٙ أٌ ركٌٕ انهدُزبٌ انزمُٛزبٌ لبدسرٍٛ ػهٗ يؼبندخ كم خٕاَت ٔالغ انغٛبزخ، ٔانؼاللبد  .ٕٔ

ػخ ٔرًثٛهٛخ يٍ ٔانزسذٚبد انذٔن ِّٕ ٛخ ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى. نزنك، رسشص انهدُزبٌ لذس انًغزطبع ػهٗ ٔخٕد يشبسكخ يزُ

 انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبص ػهٗ انًغزٍٕٚٛ انٕؽُٙ ٔانذٔنٙ.

 انزؼبٌٔ يؼٓى، إػبفخً إنٗ ثؼغ األيثهخ ػٍ انششكبء انزٍٚ ًٚكٍ ْبرٍٛ انهدُزٍٛ فٙفٙ يب ٚهٙ يدًٕػبد األػؼبء  .ٖٔ

 كم ندُخ:   خثسغت خظٕطٛ

 :أعضاء مىظمح انسياحح انعانميح 

o  ،ػهٗ األػؼبء انسبنٍٛٛ نهدُخ انزًُٛخ انغٛبزٛخ انًغزذايخ اإلثمبءانذٔل األػؼبء
ٗ
ٔندُخ انغٕق  

ٔانزُبفغٛخ
٘
 (ٕ٘ٔٓ-ٕٔٔٓانًُزخجٍٛ نفزشح أسثغ عُٕاد ) ،

o ٚ دُخ انزًُٛخ انغٛبزٛخ ، ٔفمبً نُظبو نرؼُٛٛٓى ػفزشعضال األػؼبء انًشبسكٍٛ ٔانًُزغجٍٛ، انز٘ ال

 (ٕ٘ٔٓ-ٕٔٔٓانًغزذايخ ٔندُخ انغٕق ٔانزُبفغٛخ نفزشح أسثغ عُٕاد )

 :خزًبع  أٔ االخزًبػبد )ُٚذػٗ ْؤالء ػهٗ أعبط  يخّظض ٔفمبً ندذٔل أػًبل اال انششكاء انمذعوون

 انًسذَّدح(:

o انًُظًبد انذٔنٛخ 

o فٙ رنك انًؤعَّغبد انزشثٕٚخ ٔيُظًبد  انمطبع انؼبو، ٔانمطبع انخبص، ْٔٛئبد انًدزًغ انًذَٙ، ثًب

 إداسح انًمبطذ

o )انخجشاء األفشاد )يثالً: ثبزثٌٕ، شخظٛبد 

  .، يٍ لجم األيٍٛ انؼبو نهًٕافمخ يٍ لجم انًدهظ انزُفٛز٘ٔيّذح خذيزٓىٍ فٙ كم ندُخ، ٚزّى الزشاذ انًشبسكٛ: مالحظح

 

،واالستذامحنجىح انسياحح   
أيثهخ ػٍ انًشبسكٍٛ انًذػٍٕٚٛ انًسزًهٍٛ:   

  ،انًُظًبد انذٔنٛخ: ثشَبيح األيى انًزسذح نهجٛئخ

انَٕٛغكٕ، ْٛئخ األيى انًزسذح نهًشأح، انَٕٛٛغٛف، 

 األَٔكزبد، االرسبد األٔسٔثٙ، إنخ.

  انمطبع انؼبو، انمطبع انخبص، ْٛئبد انًدزًغ

 يُظًخ، انًذَٙ: يجبدسح يشغهٙ اندٕالد انغٛبزٛخ

 ، إنخ.انغٛبزخ انكبسٚجٛخ

  

 نجىح انسياحح وانتىافسيح،
أيثهخ ػٍ انًشبسكٍٛ انًذػٍٕٚٛ انًسزًهٍٛ:   

  انًُظًبد انذٔنٛخ، يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ، انًُظًخ

انذٔنٛخ نهطٛشاٌ انًذَٙ، يدًٕػخ انجُك انذٔنٙ، 

 يُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ فٙ انًٛذاٌ االلزظبد٘، إنخ.

  انخبص، ْٛئبد انًدزًغ انًذَٙ:انمطبع انؼبو، انمطبع 

، انًدهظ انؼبنًٙ نهغفش ارسبد انُمم اندٕ٘ انذٔنٙ

، ساثطخ انغفش فٙ يُطمخ انًسٛؾ انٓبدأانغٛبزخ، 

 إنخ.

 أسهوب انعمم

ُٚجغٙ اعزخذاو انزكُٕنٕخٛبد اندذٚذح لذس انًغزطبع يٍ أخم رمهٛض انفزشاد انالصيخ نهزُفٛز، أ٘ انٕلذ ثٍٛ انذػٕح  .ٗٔ

ػجش االرظبل ثبنٓبرف أٔ ثبنفٛذٕٚ  ٚكٌٕ انزذأل ػمذِ، إػبفخً إنٗ ركبنٛف انغفش ٔاٜثبس انجٛئٛخ. ثبنزبنٙ،ثٍٛ بع ٔإنٗ االخزً

 شكم انزفبػم انشئٛغٙ. ٔانًشبٔساد ْٙ نكزشَٔٛخٔكزنك االخزًبػبد اإل

، رجمٗ االخزًبػبد انزمهٛذٚخ انزٙ رزطهّت انزٕاخذ انفؼهٙ نألػؼبء ػشٔسٚخ أٚؼبً أل .٘ٔ ٍْ غشاع انزشجٛك ٔثّث ٔنك

ب االخزًبػبد  انشؼٕس ثًهكٛخ انؼًم نذٖ األػؼبء. نزنك، ُٚمزشذ أٌ ردزًغ انهدُزبٌ فٙ إؽبس اَؼمبد اندًؼٛخ انؼبيخ. أيَّ

 انزمهٛذٚخ األخشٖ فُٛجغٙ انًٕافمخ ػهٛٓب يٍ لجم انًدهظ انزُفٛز٘، ثُبًء ػهٗ الزشاذ األيٍٛ انؼبو.

ًب رؼزًذاٌ ٚؼزجش انذػى انٕاعغ انُطبق انؼُظش .ٙٔ آنٛخ رشبسكٛخ يجُٛخ ػهٗ  األعبعٙ فٙ ػًم ْبرٍٛ انهدُزٍٛ. نزنك، فئََّٓ

                                            
 

ٗ
 bledevelopmentoftourismcommittee.pdfhttp://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustaina 

 
٘
 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf  
 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf
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ٍ ششػٛخ أر    ب.ًكجش نُزبئح ػًهٓسمٛك اإلخًبع، يًب ٚؤيِّ

 سئٛغبً َٔبئجبً نهشئٛظ يٍ ثُٛٓب. انزمُٛخرُزخت انذٔل األػؼبء انزٙ رُزًٙ إنٗ انهدبٌ  .2ٔ

 يشبسكخ أػؼبء انهدبٌ فٙ االخزًبػبد. غطٛخ َفمبدزخ انؼبنًٛخ لبدسح ػهٗ رنٍ ركٌٕ يُظًخ انغٛب .8ٔ

 ُٚزذة األيٍٛ انؼبو أزذ يٕظفٙ األيبَخ نكٙ ٚمٕو يمبو األيٍٛ انؼبو فٙ كمٍّ يٍ انهدُزٍٛ انزمُٛزٍٛ. .2ٔ

ٔٚكٌٕ خبػؼبً  يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًهدظ انزُفٛز٘، ٕٖٚزّى اػزًبد انُظبو انذاخهٙ نٓبرٍٛ انهدُزٍٛ ٔفمبً نهًبدَّح  .ٕٓ

خ غٛش يهسٕظخ فٙ انُظبو انذاخهٙ نهدُزٍٛ، رغش٘ ػُذئز. ّألزكبي أزكبو انُظبو انذاخهٙ نهًدهظ  إرا ؽشأد ظشٔف يؼَُّٛ

 .ثؼذ إخشاء انزؼذٚالد انالصيخانزُفٛز٘ 

 

 اإلجشاءاخ انواجة اتخارها مه قثم انمجهس انتىفيزيثانثاً. 

 ُٚطهت يٍ انًدهظ انزُفٛز٘ أٌ: .ٕٔ

درٍٛ انًؼُٛزٍٛ ثًغبئم انزُبفغٛخ ٔاالعزذايخ؛ٚؼهِّك ػهٗ ٔٚؤٚذ الزشاذ األيٛ (أ   ٍ انؼبو ثشؤٌ انهدُزٍٛ انًزدذِّ

 ٚغِّٛش سعًٛبً اعى: (ة 

  ٗنجىح انسياحح واالستذامحندُخ انزًُٛخ انغٛبزٛخ انًغزذايخ إن، 

  ٗ؛نجىح انسياحح وانتىافسيحندُخ انغٕق ٔانزُبفغٛخ إن 

 ٚطهت يٍ األيٍٛ انؼبو أٌ: (ج 

 (؛ٖٕٔٓ، هدُزٍٛ فٙ إؽبس اندًؼٛخ انؼبيخ انمبديخ )صايجٛب ٔصيجبثُٕ٘ٚظِّى االخزًبػبد األٔنٗ ن 

  ًٚشفغ إنٗ انذٔسح انغبثؼخ ٔانزغؼٍٛ نهًدهظ انزُفٛز٘ انُظبو انذاخهٙ انًمزشذ يٍ لجم كم يٍ انهدُزٍٛ، إػبفخ

 ."تشكيهيح انهجان"إنٗ الئسخ ثبنًشبسكٍٛ انًذػٍٕٚٛ نكم ندُخ كًب ْٕ يجٍَّٛ فٙ لغى 

ٔرنك ثظٕسح   ،ٚكٌٕ يًثم األػؼبء انًشبسكٍٛ فٙ انًدهظ انزُفٛز٘ ْٕ أٚؼبً يًثهّٓى فٙ انهدُزٍٛ ٕٚافك ػهٗ أٌ (د 

ٕ  نكم ندُخ؛ يؤلزخ  إنٗ زٍٛ لٛبو األػؼبء انًشبسكٍٛ ثزؼٍٛٛ ػؼ

إنٗ زٍٛ ٍٛ ْٕ أٚؼبً يًثهّٓى فٙ انهدُزٍٛ، ٔرنك ثظٕسح  يؤلزخ ٕٚافك ػهٗ أٌ ٚكٌٕ سئٛظ يدهظ األػؼبء انًُزغج (ِ 

 انًدهظ ثزؼٍٛٛ ػؼٕ يُزغت نكم ندُخ.لٛبو 

 


