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 الوجلس التنفيذي
 انخغعٌٕانثانثت ٔانذٔسة 

 2012حضٚشاٌ/َٕٕٚٛ  13-11، إعباَٛا، ذسٚذي

 يٍ جذٔل األعًال انًؤقج (ٔ) 5انبُذ 

 
 
 

 الوسائل اإلدارية وها اتصل هنها بالنظام األساسي
 

 نظوة السياحة العالويةالتزاخيص التي هنحت الستخذام شعار ه )و(

 

 إضافة

 

 حواية نطاق اسن هنظوة السياحة العالوية

 
 
،  قاو يجهظ ششكت اإلَخشَج نألعًاء ٔاألسقاو انًخظظت بئقشاس خطخّ "نهخخفٛض 2011ضٚشاٌ/َٕٕٚٛ، ح فٙ (1

٘ كٛاٌ ًٚكُّ أٌ ٚقذو طهبا انجزس٘" نعذد يشغهٙ عُأٍٚ اإلَخشَج انعايت، ْٔٙ انعالياث انٕاسدة إنٗ ًٍٚٛ انُقطت، يا ٚعُٙ أٌ أ

 نهحظٕل عهٗ عُٕاٌ إَخشَج عاو.

سعى انظٛاَت  ٚضاف إنٛٓاأنف دٔالس أيشٚكٙ،  500ٔنقذ قذسث حكانٛف انحظٕل عهٗ عُٕاٌ إَخشَج عاو بحٕانٙ  (2

 أنف دٔالس. 25انغُٕ٘ انز٘ حخقاضاِ ششكت اإلَخشَج نألعًاء ٔاألسقاو انًخظظت، ْٕٔ 

ٔأعًائٓا  ت انذٔنٛتٛنغُٕاث انًاضٛت حٕل حٕفٛش حًاٚت خاطت ألعًاء انًُظًاث انحكٕيداسث َقاشاث كثٛشة طٕال ا (3

 انًخخظشة فٙ َظاو أعًاء انُطاقاث عهٗ اإلَخشَج، بًا فٙ رنك َذاءاث ٔجٓخٓا يُظًاث دٔنٛت، نكٍ دٌٔ إحشاص حقذو ٚزكش.

"بأعًاء يحجٕصة" حخضًٍ يظطهحاث  عهٗ انشغى يٍ رنك، ححفظ ششكت اإلَخشَج نألعًاء ٔاألسقاو انًخظظت قائًت (4

حغخثُٗ حهقائٛا يٍ انخغجٛم، يثم أعًاء انبهذاٌ ٔاألقانٛى انخٙ ال ًٚكٍ حغجٛهٓا، ٔاألعًاء انجغشافٛت انخٙ حغخذعٙ يعانجت خاطت، 

 إضافت إنٗ أعًاء انكٛاَاث انخٙ شاسكج بُشاط فٙ طهب ْزِ انحًاٚت.

يظذس انًعهٕياث ًْا يٍ األيٕس انحاعًت نهًُظًاث ٔانحكٕياث  عًعت انًُظًاث انحكٕيٛت انذٔنٛت ٔانحشص عهٗ (5

ٔعًٕو انُاط. ٔانًُظًاث انحكٕيٛت انذٔنٛت يعشضت بظٕسة خاطت نهضشس بغبب اعخخذاو َطاق اإلعى دٌٔ حشخٛض أٔ بغبب 

، ُٔٚبغٙ أال حكٌٕ يضطشة نخخظٛض يٕاسد طائهت )يظذسْا أيٕال حكٕيٛت( نشطذ/حًاٚت اإلَخشَج. ٔباإلضافت، فئٌ انغش

أعًاء انًُظًاث انحكٕيٛت انذٔنٛت ٔأعًاءْا انًخخظشة ْٙ فٙ حًاٚت انقإٌَ انذٔنٙ، فٙ إطاس احفاقٛت باسٚظ. ٔيٍ انٕاضح أٌ 

 ، نكٍ قضاٚا انحًاٚت ٔدٔاعٛٓا ْٙ َفغٓا.اإلَخشَج نى حكٍ يٕجٕدة نذٖ إبشاو اإلحفاق

، ٔجّ انًغخشاسٌٔ انقإٌََٕٛ نثالثٍٛ يُظًت حكٕيٛت دٔنٛت )يٍ بُٛٓا يُظًت انغٛاحت 2011فٙ كإٌَ األٔل/دٚغًبش،  (6

انعانًٛت( سعانت إنٗ ششكت اإلَخشَج نألعًاء ٔاألسقاو انًخظظت، نهخعبٛش عٍ قهقٓى ٔنطهب حًاٚت عُأُٚٓى انعايت عهٗ 

 إلَخشَج.ا

نألعف، ٚبذٔ أٌ ششكت اإلَخشَج نألعًاء ٔاألسقاو انًخظظت نى حغٛش يٕقفٓا بٓزا انشأٌ. نكٍ انٕكاالث انًخخظظت فٙ  (7

 األيى انًخحذة حٕاطم انغعٙ نهخٕطم إنٗ حم ٚشضٙ انجًٛع.

 ٍ نهًجهظ انخُفٛز٘.ٔعخٕاطم يُظًت انغٛاحت انعانًٛت اإلفادة عٍ حطٕساث ْزِ انًغأنت فٙ انذٔسة انشابعت ٔانخغعٛ (8


