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 المجلس التىفيذي
 انرسعٌٕٔ انشاتعحانذٔسج 

 3023 أكرٕتش/ذششٍٚ األٔل 36-34، انًكسٛك، كايثرشٙ

 يٍ ظذٔل األعًال انًؤلد 9انثُذ 

 
 

 
 وقاش مىاضيعي: متابعة اجتماع وسراء سياحة بلدان مجمىعة العشزيه 

 السفزوزات الدخىل تأشيتسهيل بشأن 
 

 
مة -أوالً   مقدِّ

ًٍَّ ظذٔل أعًال اظرًاعاخ تعذ االْرًاو انز٘ أعشب عُّ األعضاء خالل انذٔسج ان .2 صانصح ٔانرسعٍٛ تشأٌ أٌ ٚرض

انذٔسج انشاتعح ٔانرسعٍٛ  ذرُأل، صهح تانسٛاساخ ٔانرًُٛح انسٛاحٛحانًسائم األساسٛح انًر حٕلأكصش شًٕنٛح  انًعهس َماشا  

 ا  يٕاضٛعٛا  حٕل إظشاءاخ ذأشٛشاخ انذخٕل ٔانسفش.َماش
 
ٌَّ ذأشٛشاخ انذخٕل ٔاإلظشاءاخ انًعرًذج حانٛا  نهحصٕل عهٛٓا ذًصِّم انٕٛو حاظضا  أساسٛا  ٚحٕل دٌٔ ذّٕسع انسٛاحح  .3 إ

ذاٌ يعًٕعح ظرًا  انشاتع نٕصساء سٛاحح تهاال ذشكٛضفٙ انكصٛش يٍ انًُاطك ٔانًماصذ. ٔلذ شكَّهد ْزِ انًسأنح يحٕس 

ٌٍ  إٚعادذحمٛك إظًاٍ  حٕل انحاظح إنٗ  تاذعاِ(، حٛس اذُخزخ خطٕاخ يهحٕظح 3023انعششٍٚ )انًكسٛك، أَّٚاس/يإٚ  ذٕاص

ّٕ االلرصاد٘ ٔإظشاءاخ انذعى انرٙ ذسِّٓم ذأشٛشاخ انذخٕل، ٔتانرانٙ   لطا  انسٛاحح ٔانسفش. ذحفِّضتٍٛ األيٍ ٔانًُ
 
َظد .4 ِّٕ سٛاحح تهذاٌ يعًٕعح انعششٍٚ، تشئاسح انًكسٛك، تئَعاٍص ذاسٚخٙ ذًصَّم فٙ إدخال  ل اظرًا  ٔصساءاعًأ ذُ

ج األٔنٗ  رٕنٛذ سٛهح نإعالٌ لادج يعًٕعح انعششٍٚ. كزنك، ٔإنٗ ظاَة االعرشاف تذٔس انسٛاحح "كٕ ضًٍانسٛاحح نهًشَّ

ّٕ االلرصاد٘ ٔانرًُٛح"، عثَّش لادج تهذاٌ يعًٕعح انعششٚ "ذطٕٚش يثادساخ ٍ عٍ انرضايٓى تانعًم َحٕ انٕظائف ٔذحمٛك انًُ

ّٕ انعانًٙ". ، ٔانحّذ يٍ انفمش، ٔانًُ ّٙ  نرسٓٛم انسفش دعًا  إلٚعاد فشص انعًم، ٔانعًم انُٕع
 
ٌَّ إظشاءاخ ذسٓٛم ذأشٛشاخ انذخٕل  .5 ٔفما  ألتحاز يُظًح انسٛاحح انعانًٛح ٔانًعهس انعانًٙ نهسفش ٔانسٛاحح، فئ

يهٛاس  307يهٌٕٛ ٔافذ دٔنٙ إضافٙ، ٔذٕنِّذ  203ذؤد٘ إنٗ  يٍ شأَٓا أٌٌ يعًٕعح انعششٍٚ انثسٛطح فٙ الرصاداخ تهذا

يهٌٕٛ ٔظٛفح داخم الرصاداخ تهذاٌ يعًٕعح انعششٍٚ حرٗ  6،2دٔالس أيشٚكٙ يٍ عائذاخ انسٛاحح، ٔذساْى فٙ إٚعاد 

ل(. 3026انعاو  َّٔ  )أَظش انرمشٚش كايال  ضًٍ انًشفك األ
 
ٓٛم ذأشٛشاخ انذخٕل أٚضا  فٙ إطاس يُظًاخ أخشٖ يصم ساتطح أيى ظُٕب ششق آسٛا، ٔساتطح ط يسأنح ذسذُعانَ  .6

انرٙ ذشذثظ تٓا يُظًح انسٛاحح انرعأٌ االلرصاد٘ ٜسٛا ٔانًحٛظ انٓادا، ٔيُظًح انرعأٌ ٔانرًُٛح فٙ انًٛذاٌ االلرصاد٘، 

ٌٍ ٔشٛمح )  (.كٕشٛمح يشظعٛح )ب(4انٕشٛمح  أَظشانعانًٛح تعاللح ذعأ
 

 
 للنقاش مطروحة مسائل -ثانياً 

 سُُٛظّى انُماش انًٕاضٛعٙ عهٗ انشكم انرانٙ: .7
 

 دلائك( 6يالحظاخ اسرٓالنٛح يٍ ظاَة األيٍٛ انعاو ) (أ 
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يالحظاخ اسرٓالنٛح يٍ ظاَة ٔصٚش انسٛاحح انًكسٛكٙ، سئٛس االظرًا  انشاتع نٕصساء سٛاحح تهذاٌ يعًٕعح  (ب 

 دلائك( 20انعششٍٚ )
 

 :َماش ذفاعهٙ ٚشكِّض عهٗ (ض 
 

انرٙ ذحراض إنٗ  جسانرعاسب انٕطُٛح: انعٕائك ٔانفشص انشئٛسٛح )ذمٛٛى انٕضع انحانٙ؛ َسثح األسٕاق انًصذِّ  .2

ٔكزنك االذعاْاخ ٔانرحذٚاخ  ٔذٛسٛش يعايالذٓا ٔيُحٓا، ذأشٛشاخ انذخٕل طهةذأشٛشاخ دخٕل؛ إظشاءاخ 

 (انشئٛسٛح
ساتطح انرعأٌ االلرصاد٘ ٜسٛا ٔانًحٛظ انٓادا، ٔساتطح أيى هرعأٌ اإللهًٛٙ )انفشص انحانٛح ٔانًسرمثهٛح ن .3

 (ظُٕب ششق آسٛا، ٔيُظًاخ أخشٖ
انفشص انعانًٛح نهذفع تاذعاِ ذسٓٛم انسفش ٔانخطٕاخ انًمرشحح يٍ لثم األياَح )انثحٕز، ٔانرٕصٛاخ،  .4

 ٔانرعأٌ يع يُظًاخ دٔنٛح أخشٖ، ٔأيٕس أخشٖ(
 انخطٕاخ انرانٛح .5

 

 )ض( ٔٚعّذٔا نًشاسكرٓى تاالسرُاد إنٗ رنك(.7تانُماط انٕاسدج فٙ  اإلحاطح يٍ انٕفٕد ُٚشظٗ)

 
 

 الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي جراءاتاإل -ثالثاً 

 ُٚطهة يٍ انًعهس انرُفٛز٘ أٌ: .7
 

 ؛انعششٍٚيعًٕعح تهذاٌ سٛاحح ٚمّش تُرائط اظرًا  ٔصساء  (أ 
 

 انسفش.ٔذأشٛشاخ انذخٕل  ذسٓٛم انٕاظة اذخارْا فٙ يسأنح ظشاءاخحٕل اإلياَح نألانرٕظّٛ ٔاإلسشاد ذٕفٛش  (ب 
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