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جوعيت العاهتال  

 خاسؼت ػششةانذوسة ان

 1044 ششٍَ األول/أكخىبشح 41-8، كىسَاخًهىسَت  ،دىغُىَغ

 خذول األػًال انًؤلج يٍ )ص( 40 بُذان

 
 

 

 الوسائل اإلداريت وها احصل هٌها بالٌظام اإلساسي
 

 )ز( اإلحفاقاث الخي أبرهخها الوٌظوت

 

1اإلضافت   

 

 

 ، حى حسدُم اإلحفالاث انخانُت انخٍ أبشيخها انًُظًت.A/19/10(h)حؼمُبا ػهً انىثُمت 

 

 برهج هع حكىهاث وهٌظواث حكىهيت دوليتإحفاقاث أ -أوال 

 

ويُظًت انسُاحت  فيخٌام: )باإلَكهُضَت( يزكشة حفاهى بٍُ إداسة انسُاحت انىطُُت فٍ 1040كاَىٌ انثاٍَ/َُاَش،  11 -

انؼانًُت، نخىطُذ انخؼاوٌ بُُهًا وحبادل وخهاث انُظش حىل إيكاَاث حمذَى انًساػذة يٍ لبم انًُظًت إنً فُخُاو فٍ 

 اإلسخثًاس انسُاحٍ وانبُُت انخحخُت، وانخشوَح وانخسىَك، وحًُُت انًىاسد انبششَت. يداالث

 

: )باإلَكهُضَت واألسيُُت( يزكشة حفاهى بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت وحكىيت خًهىسَت 1044حًىص/َىنُى،  12 -

فٍ خُىب انمىلاص، وطشَك  ، نهخؼاوٌ وحُفُز أَشطت يشخشكت فٍ يدال انسُاحت فٍ انحُض اندغشافٍ انىالغأرهيٌيا

 انحشَش، ونهسُاساث انسُاحُت وانحىكًت.

 

: )باإلسباَُت( إحفاق إداسٌ بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت وانًؼهذ انسُاحٍ اإلسباٍَ 1044آب/أغسطس،  14 -

يٍ أخم دػى )حىسإسباَُا(، انخابغ نألياَت انؼايت نهسُاحت وانخداسة انذاخهُت فٍ وصاسة انصُاػت وانسُاحت وانخداسة، 

 .1041-1044األياَت انذائًت نألػضاء انًُخسبٍُ فٍ يمش انًُظًت نهفخشة 

 

ويُظًت  ححالف الحضاراث الخابع لألهن الوخحذة: )باإلَكهُضَت( يزكشة حفاهى بٍُ 1044أَهىل/سبخًبش،  42 -

نًحذدة نخحانف انسُاحت انؼانًُت، إلضفاء طابغ سسًٍ ػهً دػى يُظًت انسُاحت انؼانًُت إلَداص انًهًت ا

انحضاساث، ونخىطُذ ػاللاث انخفاهى وانخؼاوٌ بٍُ األيى وانشؼىب ػبش انثمافاث واألدَاٌ، خصىصا بٍُ انًدخًغ 

 انغشبٍ وانًدخًغ اإلساليٍ، ونهًساػذة ػهً يىاخهت انمىي انخٍ حغزٌ انخُافش وانخطشف.

 

 إحفاقاث أبرهج هع سلطاث هحليت -ثاًيا 

 

وحكىهت هىاًغشاى باإلَكهُضَت وانصُُُت( يزكشة حفاهى بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت : )1040حًىص/َىنُى،  11 -

 ، نًىاصهت انخؼاوٌ وانؼًم فٍ ششاكت يُخدت ويسخذايت.الوحليت )الصيي(

 

: )باإلَكهُضَت وانصُُُت( يزكشة حفاهى بٍُ انبشَايح اإللهًٍُ ِسُا وانًحُظ 1040حششٍَ األول/أكخىبش،  41 -

، نخؼضَض انخؼاوٌ انداسٌ فٍ وإدارة السياحت الوحليت في حياًجيي)الصيي(انهادئ فٍ يُظًت انسُاحت انؼانًُت 

 سخىي نًسؤونٍ انسُاحت فٍ آسُا وانًحُظ انهادئ.يدال انسُاحت ػًىيا ونخُظُى يشخشن نبشَايح حذسَبٍ سفُغ انً

 

وحكىهت حياًجيي : )باإلَكهُضَت وانصُُُت( يزكشة حفاهى بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت 1040أَهىل/سبخًبش،  1 -

، نخؼضَض انخؼاوٌ بٍُ انًُظًت وحُاَدٍُ، نحشذ انذػى ألهذاف األيى انًخحذة اإلًَائُت ت )الصيي(الشعبيت الوحلي
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نألنفُت يٍ خالل انخًُُت انسُاحُت انًسخذايت، وإلدساج انسُاحت ػهً خذول األػًال انحكىيٍ فٍ حُاَدٍُ، 

 ونخسهُم خهىد حُاَدٍُ نكٍ حصبح يمصذا سُاحُا دونُا.

 

 إحفاقاث أبرهج هع هؤسساث حكىهيت هحليت -ثالثا 

 

: )باإلسباَُت( بشوحىكىل يحذد بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت، ػٍ طشَك أياَت 1044كاَىٌ انثاٍَ/َُاَش،  4 -

(، إسباًيا –سيخيخىر انسُاحُت، ش.و. )األػضاء انًُخسبٍُ وانًؤسست انحكىيُت نإلداسة واإلبخكاس وانخكُىنىخُا 

إلَشاء لاػذة حكُىنىخُت نهًؼهىياث واإلبخكاس انسُاحٍ ػبش شبكت اإلَخشَج يشخشكت بٍُ انمطاع انؼاو وانمطاع 

 .1040حضَشاٌ/َىَُى  1انخاص )بالحًا(، كخدذَذ نهبشحىكىل انًحذد انزٌ ولغ فٍ 

 

 إحفاقاث أبرهج هع هٌظواث غير حكىهيت -رابعا 

 

: )باإلَكهُضَت( يزكشة حفاهى بٍُ انبشَايح اإللهًٍُ ِسُا وانًحُظ انهادئ فٍ يُظًت 1044َُساٌ/أبشَم  44 -

، نحشذ انذػى ألهذاف األيى انًخحذة اإلًَائُت نألنفُت يٍ خالل واححاد الفٌادق العالوي)الصيي(انسُاحت انؼانًُت 

ًُاصشة وحؼضَض انًذوَت انؼانًُت ِداب انسُاحت بىاسطت انخًُُت انسُاحُت انًسخذايت وبذػى يٍ انمطاع انخاص، ون

 انمطاع انخاص، ونخؼضَض انخًُُت انًسخذايت نمطاع انفُادق، السًُا فٍ آسُا وانًحُظ انهادئ.

 

والرابطت األهريكيت الالحيٌيت : )باإلَكهُضَت( يزكشة حفاهى بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت 1044َُساٌ/أبشَم   -

 ، نخؼضَض انخؼاوٌ بٍُ انًُظًت وانشابطت ونخحذَذ يداالث اإلهخًاو انًشخشن.اإلًوائيتلوؤسساث الخوىيل 

 

 إحفاقاث أخري -خاهسا 

 

: )باإلَكهُضَت( إحفاق حؼاوٌ بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت وانشبكت انذونُت نإللخصادَاث 1044حًىص/َىنُى،  48 -

حىخُهاث سسًُت نهكُاَاث انخٍ حؼًم يغ يماصذ سُاحُت اإللهًُُت وانخُمم وانسُاحت، وهٍ خًؼُت حشيٍ إنً وضغ 

 إلهًُُت ووطُُت.

 

وهؤسساث : )باإلَكهُضَت واإلسباَُت( إحفاق حؼاوٌ إطاسٌ بٍُ يُظًت انسُاحت انؼانًُت 1044أَهىل/سبخًبش،  43 -

اسخخذاو  نهخىصم إنً ًَارج ػايت نهخؼاوٌ يٍ أخم أفضم عوياى إسباًيا والشبكت األوروبيت للسياحت الوخاحت

 يشخشن يًكٍ نهًىاسد انبششَت وانًادَت فٍ يداالث أَشطت حكًُهُت حكىٌ يىضغ اهخًاو يشخشن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


