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جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة 
للجودة السياحية في مجال الكليات ومعاهد 

 التعليم
تشكيل لجنة الخبراء لجائزة الجودة في  

 الكليات والمعاهد التعليمية 
 معايير جائزة المطاعم المصنفة سياحيا  

 

معايير اختيار الشباب المشاركة في برنامج  اختيار أعضاء هيئة التحكيم لجائزة المطاعم
 أعرف وطنك لسياحة الشباب

 

السياحة عاصمة  اختيارمعايير وأسس 
العربية التي تم اقرارها ومعلومات عواصم 

 السياحة
 
 

عاصمة المصايف  اختيارمعايير وأسس 
وفعاليات عاصمة المصائف الطائف العربية  

 

 

اإلجراءات المتخذة لمتابعة قرارات القمة 
 العربية االقتصادية والتنموية

 
 لتعاون مع الدول العربية اإلجراءات المتخذة ل

 

 
 

 الموافقة على اتفاقية مقر المنظمة

 االستراتيجية العربية للسياحة
 

 التعاون العربي الدولي
 

 األوسمة والجوائز والمشاركة العربية والدولية 74 64
 

واالتفاقيات ومذكرات  اصدارات المنظمة
  التفاهم 

 

90 

103 

في تحليل تنافسية قطاع  جهود المنظمة
 السياحة والسفر

 
 هيئة التحكيم بالمنظمة

 
 بطاقة السائح العربي  97

 

تصور مبدئي لصندوق الحد من الفقر  83
 والبطالة من خالل تنمية المجتمعات المحلية 
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 اتفاقية مقر املنظمة مع حكومة اململكة العربية السعودية: املوافقة على 
للسياحة في وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على اتفاقية المقر مع المنظمة العربية  

م وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه 14/4/2014اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 لتوقيع اتفاقية المقر مع المنظمة.
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 توقيع اتفاقية املقر :
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار،  برعاية

صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن عبدهللا بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس حضور و

( لمجلس وزراء 16الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الدورة ) ومعاليمجلس التنمية السياحية، 

السياحة العرب وزيرة الثقافة بمملكة البحرين، ومحافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر وسفراء 

وقعت اتفاقية المقر بين المنظمة العربية للسياحة وحكومة  وقناصل الدول العربية المعتمدين لدى المملكة

، ووقعها نيابة عن م15/5/2014دينة الطائف عاصمة المصائف العربية في يوم الثالثاء بم المملكة

المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة، ونيابة عن وزارة الخارجية السعودية السفير محمد 

وتطوير العمل  بن أحمد طيب مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ويأتي هذا التوقيع لدعم

 . العربي المشترك، الذي تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين
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 العربي الوزاري اجمللس جائزة

 جمال يف السياحية للجودة للسياحة

 السياحي التدريب ومعاهد الكليات
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جائزة اجمللس للجودة السياحية يف جمال الكليات ومعاهد  التعليم 

 والتدريب السياحي
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 مقدمة :
( بالمنامة لدعوة الدول العربية الى 16) بناءا على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته

بملفات الترشيح لجائزة المجلس للجودة السياحية في مجال الكليات موافاة المنظمة العربية للسياحة 

ومعاهد التعليم والتدريب السياحي وذلك  بعد ان قامت المنظمة العربية للسياحة بتطوير المعايير 

والمؤشرات لقياس جودة مجاالت عدة في القطاع السياحي وحصلت على الموافقة بالمعايير الجديدة بناء 

( والتي عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة 15لس الوزاري العربي للسياحة الدورة العادية )على قرار المج

البند الثالث الموافقة على الئحة مسابقة جائزة المجلس الوزاري   17/10/2012الدول العربية بتاريخ 

يير الجودة في مجال العربي للجودة السياحية المقدمة من المنظمة العربية للسياحة والتي كانت احداها معا

وركزت المعايير على مجال التميز، اسلوب االدارة، النتائج   الكليات ومعاهد التعليم والتدريب السياحي.

 المحققة من خالل البنود التالية :

o البند االول: االستراتيجية 

o البند الثاني: القيادة 

o البند الثالث: االستدامة 

o البند الرابع: الموارد 

o :تبادل اعضاء هيئة التدريس البند الخامس 

o البند السادس: هيئة التدريس 

o البند السابع: البحث العلمي 

o )البند الثامن: الوحدات ذات الطابع الخاص )تدريبية أو استشارية 

o البند التاسع: رضاء الطالب 

o )البند العاشر: رضاء العاملين )اعضاء هيئة التدريس والهيئة االدارية 

o  سوق العمل )المؤسسات السياحية(البند الحادي عشر: رضاء 

o البند الثاني عشر: المشاركة المجتمعية 

o البند الثالث عشر: نتائج عمل المؤسسة 

وقد استلمت المنظمة ملفات الكليات والمعاهد التي تم ترشيحها من بعض الدول العربية وسنقدم في 

 ي الجائزة: المشاركة ف ريبيةالجزء التالي لمحة عن هذه المؤسسات التعليمية التد
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 : اململكة االردنية اهلامشية  

 :كلية االردن اجلامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي

كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي، إحدى مؤسسات التعليم العالي 

. تهدف 1980عام في األردن ورائدة التعليم الفندقي والسياحي في األردن منذ تأسيسها 

هذه الكلية الجامعية إلى تطوير التعليم الفندقي والسياحي في األردن من خالل مواكبة 

المستجدات الحديثة في هذه التخصصات لتخريج طلبة يملكون المعرفة والمهارات 

الالزمة للعمل في القطاع السياحي األردني هذا القطاع الواعد والذي يخلق فرص عمل 

وتقدم الكلية برامج متخصصة في إدارة الفنادق وإدارة الخدمات  .األردنكثيرة ألبناء 

السياحية على مستوى البكالوريوس والدبلوم وتركز في هذه البرامج على الجوانب 

التطبيقية والنظرية بشكل متوازن لكي تخلق خريجاً متكامالً من حيث المعرفة والمهارات 

 سواء الفنية أو المعرفية أو اللغوية.

 

 :مجهورية مصر العربية  

 :كلية السياحة والفندقة جامعة الفيوم

كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، كأحد الكليات التابعة لجامعة القاهرة فرع  تنشأ

الفيوم، وبناء على اقتراح مجلس جامعة القاهرة فقد تقرر بدء الدراسة في الكلية في 

 مـ. 1994/1995العام الجامعي 

تمارس الكلية نشاط أكاديمي تعليمي بحثي، حيث تخضع الكلية لقانون تنظيم لجامعات 

وما بها من كليات وعلى  ومهام الجامعات اختصاصاتالمصرية، والذي يحدد بين مواده 

طة شنرئيسية هي ؛ األثالثة محاور  الكلية في ههذا يتمثل نوع النشاط الي تمارس

بحثية، وكذلك األنشطة الخدمية التي تقدمها للمجتمع الذي الالتعليمية، واألنشطة العلمية 

تتواجد فيه ويعد التعليم النشاط الرئيسي الذي انشئت الكلية من أجله، وتمارس الكلية 

األنشطة التعليمية من خالل أقسامها الثالثة وهي قسم الدراسات السياحية، وقسم 

 الدراسات الفندقية، وقسم اإلرشاد السياحي.
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 :اململكة العربية السعودية  

 :كلية السياحة والفندقة باملدينة املنورة

هـ وهي كلية 1426/1427افتتحت الكلية مع بداية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 

ً جديداً   حكومية تتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويعد إنشاء الكلية توجها

التقني و المهني في ظل ما يشهده القطاع السياحي في المملكة من  للمؤسسة العامة للتدريب

نمو مطرد باعتباره رافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة في البالد. وتهدف الكلية إلى تلبية 

احتياجات القطاع الفندقي الغنى بالفرص الوظيفية ولتكون بذلك مركزاً فاعالً لتأهيل الموارد 

المعايير المهنية الدولية ولتصبح شعاراً للتدريب المتميز ومرجعية  البشرية وفق أحدث

 أكاديمية للعلوم السياحية والفندقية على المستوى المحلي واإلقليمي.

وتسعى الكلية إلى إكساب المتدربين المهارات الالزمة للعمل في قطاع السياحة والفنادق والتي 

 لهم يشعرون باالعتزاز و االنتماء المهني.تمنحهم التميز في األداء و التعامل، و تجع

تركز الخطط التدريبية على الجانب العملي والتطبيقي . وتساهم كلية السياحة والفندقة بشكل 

فاعل في خدمة المجتمع المحلي من خالل تقديم بعض البرامج التطويرية والتدريبية الهادفة 

حي والفندقي باإلضافة إلى عامة أفراد إلى تنمية وتطوير القوى البشرية في القطاعين السيا

المجتمع من مختلف المستويات ، كما تسهم الكلية في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي 

والتقني لمختلف قطاعات المجتمع باألساليب المختلفة شاملة تنظيم الحلقات الدراسية 

الستشارات العلمية والندوات والمؤتمرات باإلضافة إلى تقديم المساعدات المهنية وا

المتخصصة إلى جانب العمل على إيصال نتائج الدراسات والبحوث في المجال السياحي 

 إلى المهتمين من أفراد المجتمع .  والفندقي

  

 :معهد عبداحملسن احلكري العالي للتدريب الفندقي

المملكة العربية معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي احد المعاهد الرائدة في 

السعودية و الذي يقدم تخصصات إدارة الفنادق والضيافة بطرق علمية و عملية مميزة تتيح 

الفرصة الحصول على وظائف فندقية و إدارية . يقدم المعهد دورات متخصصة في الدوائر 

ئب االمامية، التدبير الفندقي، خدمة الطعام و الشراب، تحضير و انتاج الطعام من خالل حقا

تدريبية متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة واآلثار والمؤسسة العامة للتدريب 

كما أن المعهد معتمد من قبل الهيئة العامة للسياحة واآلثار السعودية  التقني والمهني.

 والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رة وتشغيل المعاهد الفندقية ااد يف والمتخصصة  االستشاريةويقدم  المعهد ايضا الخدمات 

وتشغيل المدارس العالمية واألهلية ، تموين خدمات االغذية  وإدارةوالسياحية ، اقامة 

والمشروبات واقامة المؤتمرات والندوات العالمية بالمملكة العربية السعودية والشرق 

وتعد شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية بيت خبرة وطني بخبرات عالمية  االوسط 

عصرية ومنهجية عالمية من خالل سلسلة الفنادق  يملك القدرة علي تقديم تدريب تطبيقي بلغة

 مجموعة الحكير. وإدارةالعالمية تحت اشراف 
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 :سلطنة عمان 

 :املعهد الوطين للضيافة

كمركز متخصص في مجال التدريب والتنمية وقام المعهد  1995تأسس المعهد في عام 

بتصميم وتقديم برامج متطورة في مجال الضيافة والسياحة والسفر وابرم عدة اتفاقيات مع 

عدة مراكز متخصصة في العالم منها االياتا والجمعية االمريكية للفنادق والمنتجعات 

(AH&LA.وغيرها ) 

 

 :كويت دولة ال 

 :معهد السياحة والتجميل واألزياء

ً في سنة  بعد دراسة  1903/2003بقرار رقم  2003أنشئ المعهد وتم العمل به رسميا

ً القطاع الخاص لخريجي  مستفيضة لسوق العمل والتي أثبت حاجة السوق وخصوصا

 ً وخلقياً  التخصصات المطروحة، وتتركز رسالة المعهد في المشركة في بناء المتدربين علميا

 حتى يكونوا أعضاء ناجحين في المجتمع.

يقوم التدريب على فكرة أن يجمع المتدربون الملتحقون بالمعهد بين الدراسة والعمل التطبيقي 

في سوق العمل، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم العملية في المجال الذي يقومون بدراسته 

قات التي سيتم بناؤها بينهم وبين مكان التدريب باإلضافة الي الخبرة التي سيكتسبونها والعال

 مما يؤهلهم للعمل بعد التخرج بكفاءة وتميز.
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 :جلنة اخلرباء جلائزة اجلودة يف الكليات واملعاهد التعليمية والتدريبية السياحية
 

(  الذي عقد في 16على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية ) بناءا

. دعوة الدول العربية إلى سرعة موافاة المنظمة 2من ثانيا " 2المنامة البند الثالث رقم 

العربية للسياحة بترشيحات عدد من الخبراء السياحيين من ذوي الخبرة والكفاءة، مرفقا بها 

 ."2014لكل منهم وذلك قبل نهاية شهر يناير السير الذاتية 

 

 وقد استلمت المنظمة اسماء المرشحين من بعض الدول العربية حسب الالئحة التالية :

 الئحة لجنة الخبراء لجائزة الجودة في الكليات والمعاهد التعليمية والتدريبية السياحية

 الدولة اسم المرشح للجنة جائزة الجودة للكليات والمعاهد 

 مصر السيد األستاذ الدكتور/ محمود هويدي 

 مصر السيد األستاذ الدكتور/ علي عمر

 االردن السيدة/ لينا عناب

 الجزائر السيدة وهيبة مومن

 سلطنة عمان    الدكتورة / معصومة بنت خميس البلوشية

 سلطنة عمان   الدكتور/محمد بن جميل عرفة

 المغرب السيد/ عدنان أفقير

 المغرب السيد/ خالد ميسيوي 

 المنظمة العربية للسياحة الدكتور/أشرف لبيب

 المنظمة العربية للسياحة االستاذ/سعد الضامن

 االمارات وقطر الدول التي اعتذرت

 

( حتى يتم تشكيل هيئة التحكيم في مجال الكليات 14لم يجتمع المكتب التنفيذي لدورته ال )

 بناءا على تفويض المجلس الوزاري العربي للسياحة. ومعاهد التدريب السياحي 
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 :معايري جائزة املطاعم املصنفة سياحيا
المعايير الجديدة لجائزة الجودة السياحية في مجال المطاعم المصنفة  بإرسالقامت المنظمة 

على تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية  سياحيا الى األمانة العامة بناءا

 (.14( في المنامة بالبند الثالث وذلك لعرضها على المكتب التنفيذي في دورته)16)

 وقد اعتمدت المعايير الجديدة على النموذج التالي في وضع بنود الجائزة.

 المطاعم السياحية –نموذج جائزة الجودة السياحية العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمطاعم تم انشاء البنود التالية  مجال التميز، واسلوب االدارة، والنتائج المحققةوحتى يتم التحقق من 

 بطريقة علمية ليتم االجابة عليها من قبل المطاعم التي ستترشح للجائزة:

 عناصر( 6البند االول: سياسة سالمة الغذاء   ) عناصر( 8التداول اآلمن للغذاء     )البند السابع: 

 عناصر( 6البند الثاني: القيادة                 ) عناصر( 7البند الثامن: ادارة ازمات الغذاء        )

 عناصر( 6)       البند الثالث: التطوير المستمر عناصر( 7البند التاسع: رضاء العاملين           )

 عناصر( 6البند الرابع: الغذاء اآلمن            ) عناصر( 3البند العاشر: القوانين والتشريعات      )

 عناصر( 7البند الخامس: الموارد البشرية      ) عناصر( 4البند الحادي عشر: نتائج عمل المطعم )

 عناصر( 7البند السادس: المرافق و الخدمات  ) 

( التطوير املستمر3)  
10%  

القيادة( 2)  
10%  

(1)  
 االسرتاتيجية 

10%  

(11 )  
نتائج عمل 

 املطعم
8.75 %  

العمالءرضاء ( 8)  
8.75 %  

 ( املشاركة اجملتمعية10)
8.75 % 

(7)  
التسويق و 
عالقات 
 العمالء
8.75 
% 

( رضاء العاملني9)  
8.75 %  

(4)  
السالمة 

 واألمن
8.75 %  

(5) 
 املوارد البشرية

8.75 % 

(6) 
 املرافق واخلدمات

8.75 % 



 

 

 

 

13 

 

 اختيار أعضاء هيئة التحكيم جلائزة اجمللس الوزاري العربي للسياحة

 :للجودة السياحية يف جمال املطاعم املصنفة سياحيا
 

تم استالم الترشيحات التالية من الدول العربية وتم ارسالها لألمانة العامة إلقرارها في اجتماع المكتب 

 التنفيذي

 الدولة اسم المرشح  

 مصر  أحمد نصارالسيد / محمد 

 مصر السيد / محمد أمين سبلة

 االردن المهندس / محمد المنها

 الجزائر السيد / رباش سعيد

 المنظمة العربية للسياحة المستشار سعد الضامن 

 المنظمة العربية للسياحة خبير يتم ترشيحه من قبل المنظمة 

 

 المطلوب موافقة المجلس على اختيار أعضاء لجنة الخبراء
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يف جولة برنامج اعرف وطنك العربي لسياحة   معايري وأسس اختيار الشباب املشاركني

 :الشباب
 

انطالقاً من أهمية شريحة الشباب في بناء المجتمعات والذين يمثلون في عالمنا اليوم نصف الحاضر 

وفي عالم الغد فأنهم المستقبل. وبما إن قطاع السياحة يشكل قطاعا مهما لتشغيل األيدي العاملة 

ه التاسعة في وتأثيره على الناتج المحلي للدول لذا فان المجلس الوزاري العربي السياحي في دورت

السياحة وتأثيرها على اقتصاد الدول  بأهميةاقر تبني برنامج لتعريف الشباب العربي  2006عام 

وذلك من خالل برنامج "اعرف وطنك العربي لسياحة الشباب" حيث يتم استضافة شباب من البلدان 

 " جولة وتنظيم الستضافةفي كل عام  العربية السياحة العربية سنويا في دولة عربية ودعوة عاصمة
ويتم خاللها تنظيم جوالت سياحية وبرامج أخرى  "الشباب لسياحة العربي وطنك اعرف برنامج

ومن خالل هذا البرنامج يتم المبادالت السياحية بين الشباب  للتعرف أكثر عن هذا البلد العربي.

خر به الوطن العربي من تراث بهدف تدعيم السياحة البينية وتعريف الشباب العربي بما يز العربي،

 سياحي.
 

 

 معايير اختيار المرشحين من الشباب العربي 

 لبرنامج اعرف وطنك العربي لسياحة الشباب 
 

 العربية المنظمة ( بتكليف16بناء على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة بدورته العادية )
 اختيار عليها بناءا يتم التي بالمعايير واألسس العربية الدول لجامعة العامة األمانة بموافاة للسياحة
 . "ب الشبا لسياحة وطنك العربي اعرف برنامج"في جولة  المشاركين الشباب

لذا فقد قامت المنظمة العربية للسياحة بوضع المعايير والشروط التالية وذلك لتعميمها على الدول 

 2014تنفيذي في دورته القادمة في مايو العربية إلبداء مالحظاتهم عليها وعرضها على المكتب ال

يم األبحاث من قبل دار اضافة مقترح تنظيم مسابقة سنوية لتقع العلم بان المنظمة اخذت باالعتبم

الشباب حول موضوعات ذات العالقة بالسياحة العربية ضمن المعايير واألسس التي تم بناءها 

 الختيار الشباب المشاركين :

  حول موضوعات ذات عالقة بالسياحة العربية المقترحة( والتي سيتم  حثببالمرشح يتقدم ان(

 االعالن عنها  بالدول العربية قبل اختيار الشباب لهذا البرنامج

  يتم ترشيح شاب واحد فقط من كل دولة عربية 

 عاما 40يزيد عن  عاما وان ال 20يقل عن  العمر ان ال 

  والتنقلأن يتمتع بحالة صحية جيدة لتحمل السفر 

 : التخصص 

o  ان يكون يعمل في القطاع السياحي 

o خريج تخصص سياحة او فندقة او ارشاد سياحي 

o  طالبا  في جامعة او كلية بتخصص سياحة ، فندقة أو إرشاد سياحيما زال او ان يكون 

 او هيئات السياحة حسب م الطلب اال الى الجهة الرسمية المتفق عليها )وزارة السياحة ال يحق تقدي

 (اذا ارتأت الوزارة او الهيئة تكليف المنظمة بذلك أو المنظمة العربية للسياحةالمسمى بكل دولة 
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  الشباب من قبل األبحاث لتقديم شروط المسابقة السنوية

 بالسياحة العالقة ذات موضوعات حول

 
 المقدمة : 

 

 العربية المنظمة بتكليف (16بناء على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية )

 العالقة ذات موضوعات حول الشباب من قبل األبحاث لتقديم سنوية مسابقة تنظيم مقترح بإضافة للسياحة

برنامج اعرف  في الشباب المشاركين اختيار عليها ابناء التي يتم واألسس المعايير ضمن العربية بالسياحة

 بناء عليه بوضع التعريف والمعايير لهذه المسابقة :قامت المنظمة العربية للسياحة  .وطنك للشباب

 

 تعريف المسابقة :
 

كان من المعايير التي وضعت الختيار الشباب المشاركين في برنامج اعرف وطنك العربي لسياحة الشباب 

تسعى للتواصل والتي لمشاركة في هذه المسابقة لبحث حول موضوعات ذات عالقة بالسياحة أهمها تقديم 

فكار الجيدة قدر التي يمكن من بعدها تبني هذه األ اآلراءمع الشباب بهدف تنمية روح البحث ولتقديم 

 ية السياحية.اإلمكان في طريق التنم

 

 شروط المسابقة )البحث( : 
 ان يكون موضوع البحث احد الموضوعات المعلن عنها ذات العالقة بالسياحة -

السياحة او الفندقة او االرشاد السياحي أو غيرها  تخصصبجامعي  ان يكون كاتب البحث طالب -

 في مجال السياحة والفندقة

كلمصة يتضصمن أهصم مصا ورد فيصه  500أن يكون مكتوباً بلغة عربية سليمة، مع ملخصص ال يزيصد عصن  -

 ونتائجه. 

كس ذلصك أن يكون البحث مشفوعاً بالهوامش والمراجع األساسية وفق األصول العلمية للبحث، وبع -

 ال يتم استالم البحث.

 ان يحتوي البحث على تطبيق عمل ميداني في قطاع السياحة -

 جاوز الثالثة شهور تيال ان يراعى الزمن المتاح للبحث والذي  -

 االلتزام بشروط البحث العلمي. -

 اهم المعايير للحكم على البحوث هي : -

o  سالمة المنهج 

o تسلسل األفكار 

o وضوح العرض 

o  النتائج بالمقدماتالقدرة على ربط 

 صفحة 60وال يتجاوز  30اال يقل حجم البحث عن  -

 سطرا 25عن   A4أن ال يزيد عدد األسطر في الصفحة الواحدة من حجم  -

 شروط الخط : -

o   نوع الخط المستخدمSimplified Arabic  

o  14حجم الخط  
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ذات العالقة بالقطاع  أن يشترك المتسابق في موضوع واحد فقط من الموضوعات المطروحة -

 السياحي

( CDمع إرفاق قرص مصدمج )  A4أن يقدم البحث من نسختين ورقيتين مجلدتين بشكل جيد بحجم -

 المطبوع عليه.

يرفق نبذة تعريفية مفصلة عن ة استمارة المشاركة لهذه المسابقة وئيقوم بتعبعلى المتسابق أن  -

شخصية، وصورة من جواز السفر، والعنوان الدائم له بما فيه رقم  ةسيرته الذاتية، وصور

 .الهاتف والبريد اإللكتروني

وال يجوز للفائز التصرف المجلس الوزاري العربي السياحي  لمسابقة الفائزة تعتبر ملكاً  البحوث -

 .لمجلسبها إال بموافقة خطية من ا

 سابقة حتى ولو لم يفز بالمسابقة.البحث المقدم للم بإعادةال يحق للمتسابق المطالبة  -

 ن متتاليتين تلي السنة التي فاز بها.ترك بالمسابقة لسنتيقة ان يشال يحق للفائز بالمساب -

 الحديثة قدر االمكان والتأكد من صحة المعلومات )مصادر المعلومات( باإلحصائياتاالستعانة  -

راه يصائزة أو أجصزاء منهصا وفصق مصا حصراً بنشر البحوث الفصللمجلس الوزاري العربي للسياحة حق ي -

 مناسباً.

 يقوم المتسابق بتسليم البحث حسب التوجيه في خطاب الموافقة لعمل البحث. -

 

  2014ابقة عام االقتراحات لمجاالت البحث لمس

 في مواضيع ذات عالقة بالسياحة

  كيفيصصة تقليصصل التصصأثير السصصلبي للتغييصصرات واألزمصصات السياسصصية، االقتصصصادية واالجتماعيصصة علصصى القطصصاع

 السياحي  

o ( الكتابة عن الثالثصة محصاور وتأثيرهصا علصى القطصاع السصياحي) السياسصية، االقتصصادية و االجتماعيصة 

 مهم جدا

o من الممكن اختيار اي دولة عربية وكتابة البحث عنها أو 

o الدول العربية واعطاء امثلة من الدول العربيةن يركز البحث على ممكن ا 

 التي تواجه ذلك بالدول العربية: والمعوقات السياحي أهمية القدرات البشرية في القطاع 

o التركيز على اقتراح الحلول لهذه المعوقات 

o  أوويفضل الدولة التي ينتمي اليها الباحث من الممكن اختيار اي دولة عربية 

o  الدول العربية واعطاء امثلة من الدول العربيةممكن ان يركز البحث على 

  لتحقيق ذلك بالدول العربية: البصمة البيئيةاستدامة السياحة واهمية 

o ان يركز البحث عن استدامة السياحة واهمية البصمة البيئية للوصول لذلك 

o  أويها الباحث ويفضل الدولة التي ينتمي المن الممكن اختيار اي دولة عربية 

o  الدول العربية واعطاء امثلة من الدول العربيةممكن ان يركز البحث على 
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 املعايري واألسس الختيار عاصمة السياحة العربية اليت مت اقرارها
 

( والذي عقدت بالمنامة 16على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية ) بناءا

فقد أقر المجلس على أسس ومعايير عاصمة السياحة العربية التي أعدتها المنظمة  2013

 .2016العربية للسياحة )بالصيغة المرفقة( والعمل بها ابتداء من الترشيحات التي ستقدم لسنة 

 ذج جائزة عاصمة السياحية العربية التالي النقاط الرئيسيةويوضح نمو

 

 

 

 البند االول: االدارة السياحية البند الخامس: الحفاظ على البيئة وحمايتها

 البند الثاني: البنية التحتية للسياحة البند السادس: االستجابة للمستجدات السياحية

البند السابع: النتائج المرجوة من السياحة   البند الثالث: الموارد السياحية
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                                    بالمدينة

 البند الرابع: تنوع االنماط واألنشطة السياحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 عواصم السياحة العربية 

م2014 – 2010  
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 معلومات عن عواصم السياحة السابقة:

 

 م 2010اإلسكندرية عاصمة السياحة العربية لعام 
م كأول مدينة تحظى بهذا اللقب الهام بهدف 2010توجت مدينة اإلسكندرية بعاصمة السياحة العربية لعام 

تنشيط السياحة العربية البينية و دعم سبل التعاون السياحي العربي وحصلت اإلسكندرية على هذا اللقب 

يعة بين مختلف المدن السياحية لتميزها بين شقيقاتها بتاريخها وحضارتها مما أهلها لتمثيل المكانة الرف

العربية وتميزها من خالل فنادقها ومقاهيها وخدماتها السياحية خاصة أنها تحتضن مكتبة اإلسكندرية التي 

تعد ثاني أكبر مكتبة رقمية علي مستوي العالم. وتعد مدينة اإلسكندرية واحدة من أقدم وأعرق المدن 

ارات كاليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية مما جعلها العربية التي امتزجت بها العديد من الحض

تزخر وتنفرد بالكثير من المواقع األثرية والثقافية الفريدة والمتميزة مثل عامود السواري ومقابر كوم 

الشقافة األثرية وقلعة قايتباي والمسرح الروماني والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات 

 الملكية.

ظيت عاصمة السياحة بأهم حدثين هما انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للسياحة في حيث ح

وقامت المنظمة بطرح  13دورتها الرابعة وانعقاد اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب في دورته 

 فدانا لتكون نواة للتكامل 32على مساحة كأول مدينة تحظى بهذه الفكرة مشروع القرية العربية 

االقتصادي العربي حيث تشمل أماكن مخصصة لكل دولة عربية تبرز ثقافتها و حضارتها  تشجيعا لحركة 

السياحة العربية البينية وإبراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل دولة وإبراز القيمة السياحية 

من خالل التواصل مع الثقافات وإلقاء الضوء  على الدور الذي تقوم به في دعم صناعة السياحة العربية 

 والحضارات األخرى . 
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 :م2011العقبة عاصمة السياحة العربية لعام 
، تقلدت العقبة 2011مدينة عربية وتتويجها عاصمة للسياحة العربية لعام  12بعد اختيارها من ضمن 

األردنية تاج السياحة لتصبح أهم مقصد سياحي في العالم العربي وأهم مصدر لإلشعاع الحضاري والثقافي 

لسياحة العربية المتالكها لزوارها من جميع أنحاء العالم وحظيت مدينة العقبة بثاني مدينة بلقب عاصمة ا

معظم مقومات العاصمة السياحية والحتوائها على مراكز تراثية وحضارية باإلضافة لتحقيقها مجموعة 

معايير من بينها موقعها المميز وسهولة الوصول إليها واألنشطة والفعاليات السياحية الموجودة فيها 

 .اموطاقتها االيوائية ومناخها المالئم معظم أوقات الع

حيث احتضنت العقبة ضمن فعالياتها مؤتمر العقبة االقتصادي الثاني بالتعاون ما بين المنظمة العربية 

، ليدعم ”نحو اإلبداع في اإلدارة واالستثمار السياحي“للسياحة وغرفة تجارة وصناعة عمان تحت شعار 

 .كقطب سياحي واعد المشاريع السياحية واالستثمارية مبرزاً مميزات وخصوصيات مدينة العقبة

، لمناقشة سبل تطوير ودعم االستثمار 14بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب في دورته 

 .ليؤكد أهمية اآلفاق االستثمارية التي تتطلع إليها المدينة السياحي بالمنطقة

عالمية للتعريف ( شخصية اقتصادية و اعالمية من مختلف الدول العربية وال500وشارك في الملتقى )

بالواقع االقتصادي للقطاع الخاص واالمتيازات وفرص الجذب االستثماري في منطقة العقبة الخاصة 

 .واستقطاب استثمارات جديدة للمملكة في ظل توفر فرص ومشاريع استثمارية كبيرة

ئة العامة بمشاركة حيث ترأس صاحب السمو  الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهي

للسياحة واآلثار في المملكة العربية السعودية جلسة بعنوان صناعة السياحة وآثارها على محاربة الفقر 

والبطالة . و من ابرز المشاركين في فعاليات المؤتمر معالي وزيرة السياحة و اآلثار السابقة هيفاء ابو 

يس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن غزالة ومعالي وزير السياحة اللبناني فادي عبود ومعالي رئ

فهيد آل فهيد و رئيس الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل و معالي االمين العام لمنظمة 

االمم المتحدة للسياحة العالمية طالب الرفاعي و العضو المنتدب لشركة المعبر الدولي لالستثمارات يوسف 

   . ريتي رئيس غرفة تجارة االردن ورئيس غرفة تجارة العقبة منظم المؤتمرالنويس ونائل الكبا
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 م2012مسقط عاصمة السياحة العربية لعام 
م مسقط حيث توفر عدة معايير أهلتها للفوز بهذه المسابقة 2012وحظيت عاصمة السياحة العربية لعام 

وتوافر البنى األساسية الضرورية والخدمات المرتبطة من أهمها تواجد المعالم السياحية واألثرية 

عرض الملف الخاص بترشيح مسقط عاصمة للسياحة العربية     بالسياحة بأنواعها. وتم خالل التدشين

واستوحى  2012وأهم المعايير الموضوعية التي تم على اساسها اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية 

بية األبعاد والمقومات السياحية المستوحاة من جغرافية التنوع الطبيعي شعار مسقط عاصمة السياحة العر

والتراث التاريخي والبيئة النقية من خالل تصميم استثنائي نابع من المكانة السياحية التي تبوأتها مسقط 

 محليا وعربيا ودوليا بفضل ما تمتعت به من تنوع ثري. وتعبر فكرة الشعار بحروفها عن طبيعة البيئة

 .العُمانية كما ترتبط بقوة بالضيافة العُمانية األصيلة

وشاركت المنظمة في تنظيم ورشة اإلعالم السياحي بمسقط بعنوان "اإلعالم السياحي بين الحاجة للتأصيل 

والتنمية المستدامة " التي ُعقدت في مدينة صاللة في سلطنة عمان، في إطار فعاليات مسقط عاصمة 

، حيث أن موضوع اإلعالم السياحي بات يطرح نفسه كأحد األسس الالزمة 2012ام للسياحة العربية للع

لبنية متينة ومتكاملة للسياحة في المنطقة خاصة إذا كان القصد األساس بالسياحة هي تلك التي تساعد 

كائز على تحقيق التنمية المستدامة، حيث عملية التنمية الشاملة في بلد أو اقتصاد ما تستدعي متطلبات ور

 .عديدة تكون السياحة من أبرزها والسيما في مناطق يصعب فيها إيجاد اقتصاد إنتاجي مباشر

وجاءت الورشة بتنظيم من وزارة السياحة في عمان وجمعية الصحفيين العمانيين، بالتعاون مع المنظمة 

ي لبنان فقد شارك في العربية للسياحة واتحاد الصحفيين العرب. وبحسب تقرير للوكالة الوطنية لإلعالم ف

ً وصحفية من الدول العربية، وجرى التركيز فيها على ترسيخ مفاهيم اإلعالم  60الدورة نحو  صحفيا

ً وعلى  السياحي كما هدفت إلى اطالع اإلعالميين المشاركين على المزايا السياحية لسلطنة عمان عموما

الت سياحية في مدينة صاللة ومسقط السياحة في موسم الخريف في محافظة ظفار، وذلك من خالل جو

 .والجبل األخضر وعدد من المناطق السياحية األخرى

وقدمت في األيام الثالثة للورشة أوراق عمل وتطبيقات عملية، فشهد اليوم األول محاضرة عن السياحة 

وات كقطاع مهم القتصادات الدول ودور اإلعالم في النهوض وتنمية السياحة. وتطرقت الورقة إلى أد

اإلعالم والترويج السياحي، واإلعالم السياحي ودوره الفعال في أوقات األزمات السياحية وكيفية إدارة هذه 

 .األزمات إعالمياً 

وفي اليوم الثاني؛ كانت محاضرة عن اإلعالم اإللكتروني وأهميته، وأهمية مواقع التواصل االجتماعي، 

 .مات السياحية ألي دولة في العالموفتح صفحات خاصة في التسويق والتعريف بالمقو

وقدمت في المحاضرة الثالثة ورقة عمل تطرقت إلى أهداف الصحافة السياحية للكاتب والمتلقي مع شرح 

عن تجارب عملية ذاتية، وقدمت ورقة عمل من الوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان ورقة تضمنت التجربة 

إعالنا سياحيا أكثر مما “ة في هذا المضمار، ولفتت إلى ان هناك اللبنانية في اإلعالم السياحي ودور الوكال

 .”هو إعالم سياحي

 بجملة من التوصيات أبرزها :« االعالم السياحي»وخرجت ورشة 

التركيز على تعزيز السياحة الداخلية في كل الدول العربية بما يتطلبه ذلك من تنظيم حمالت إعالمية مكثفة 

حية، واعتماد خطط مستقبلية لتعزيز القطاع السياحي وإدخال مادة اإلعالم وبرامج توعوية ثقافية سيا

السياحي في المناهج التعليمية. كما دعت الورشة إلى إعداد مجلة سياحية متخصصة تصدر بلغات عدة، 

وإنشاء موقع إلكتروني وبرنامج تلفزيوني متخصص وسن قوانين تكفل معاملة الزائر العربي كمواطن 

بالتدريب، وعقد دورات متتالية في مجاالت الصحافة واإلعالم والتسويق اإللكتروني وإصدار واالهتمام 

 .تشريعات تحمي السياحة واإلعالم اإللكتروني
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 :م 2013المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 
رعاية صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تم تدشين فعاليات ب

حيث أناب سموه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب « 2013المنامة عاصمة السياحة العربية »

األمين وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل التدشين الذي أقيم في مسرح البحرين الوطني 

وزراء السياحة العرب أصحاب السمو والمعالي بحضور العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي و

ومعالي األمين العام لمنظمة السياحة العالمية وجمع من السفراء لسياحة ومعالي رئيس المنظمة العربية ل

 . العرب بمملكة البحرين 

ودعمها وتشجيعها  حكومة مملكة البحرين تتويًجا لجهود  اختيار المنامة عاصمة للسياحة العرية يأتيو

 .لقطاع السياحة باعتباره المرآة التي تعكس حضارة ورقي شعب البحرين في الماضي والحاضر

عرض فني يحمل اسم " ابن بطوطة " ويستعرض سيرة وحكاية أمير الرحالة العربي الشهير حيث تم 

ابن بطوطة في ذكري ميالده ، واحتوي علي مقاطع بصرية وسماعية لسيرته ورحالته عبر العالم العربي ب

، وذلك من خالل عرض فني يتقمص فيه الفنان المصري " عبد الرحمن أبو زهرة " شخصية ابن بطوطة 

 .ن العرب، كما احتوي علي عدة مقاطع غنائية للفنانة المصرية " آمال ماهر " وعدد من الفناني

حضرة صاحب الجاللة وتشرف معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بحضور وفد المنظمة بالسالم على 

حيث عبر  جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه في قصر الصخير 

ا جاللته ان احتضان مملكة ، مؤكد 2013عن اعتزازه باختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية  الملك 

البحرين لهذه الفعالية يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة بما تمتلكه من حضارة عريقة 

وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات القديمة ومركز إشعاع للمعرفة والثقافة ، ويؤكد ان البحرين هي 

 .موطن للتسامح والتعايش والمحبة والسالم

م، تقفّي أثر أمير 2013ام احتفائها باالنطالقة الرسمية للمنامة عاصمة السياحة العربية للعام في ثاني أي

في تفاصيل سيرته الذاتية عن فكرة السياحة وتتمعّن في األنسنة البحث الرّحالة العربي ابن بطوطة، و

 والجدلية الثقافية والفكرية التي أودعها ألدب الرحلة والتاريخ. 

وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في هذا اللقاء الثقافي عن سعادتها  وأعربت معالي

باستضافة هذه الجائزة التي تستمر لعامها العاشر على التوالي، مؤكدةً أن هذا االستثمار األدبي والقراءة 

مشاركة في الجغرافية جديرة بالتأمل في سياق المنامة عاصمة السياحة العربية. ودعت الحضور إلى ال

افتتاح وأنشطة الفصل األول لهذا العام، وبالتحديد تدشين مشروع باب البحرين وسوق المنامة القديم ، 

 ة بالمنامة.مقر دائم لمنظمة السياحة العربي

ً من هذا دور المنظمة في دعم عواصم السياحة العربية قامت المنظمة بالتنسيق مع البنك  وانطالقا

بموجب هذا التنسيق على دعم البنك اإلسالمي وزارة الثقافة البحرينية حصلت اإلسالمي للتنمية حيث 

مشروع مسار طريق اللؤلؤ الذي أدرج على قائمة التراث العالمي، ومشروع الواجهة البحرية للتنمية ل

ة المقابلة لباب البحرين والذي كان موضوع المسابقة التي طرحتها وزارة الثقافة في عامها كعاصمة للثقاف

على المبادئ العامة التي يلتزم بها معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية أّكد حيث  ، 2012العربية لعام 

 .البنك في عمله لتغيير وجه التنمية البشرية الشاملة ودعم النشاط الهادف في مختلف الدول العربية
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 : 2014أربيل عاصمة السياحة العربية لعام 
قامت المنظمة العربية للسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة بالجمهورية العراقية وهيئة السياحة بإقليم 

فعاليات أربيل عاصمة السياحة العربية وبدأت المنظمة التنسيق لهذه الفعاليات من  النطالقاتكوردستان 

شركة  100المؤتمر السياحي الدولي األول في إقليم كوردستان بمشاركة عمال خالل المشاركة في أ

 واستقطابهمفت انظار الشركات العاملة في مجال السياحة حيث انعقد هذا المؤتمر لل.دولة 12سياحية في 

فهم بأهم المناطق السياحية الموجودة ناهيك إلى إطالعهم على تسهيالت يعرتلإلستثمار في هذا المجال و

 .تقدم للمستثمرين التي

دعم خطوات حكومة اقليم كوردستان في مجال على لسياحة العربية لمنظمة ال رئيسحيث أكدت معالي 

رعاية معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بمشاركة منسوبي األمانة العامة وتلى ذلك مشاركة   السياحة

عاصمة السياحة العربية  ليات التي أقامتهافي الفعاللمنظمة وعدد من المشاركين في معرض السفر العربي 

م اربيل بمدينة دبي ، حيث تم اإلعالن عن الخطط واالستراتيجيات والفعاليات التي تقوم 2014لعام 

المنظمة وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق بتنفيذها لدعم أربيل عاصمة السياحة العربية لعام 

 .م2014
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 :إختيار عاصمة املصايف العربيةمعايري وأسس 
 

 العربية المنظمة ( بالمنامة بتكليف16بناءا على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته ) 
 على بتعميمها العامة األمانة العربية، وتكليف المصايف عاصمة الختيار وأسس معايير بتقديم للسياحة
 بشأنه. والمالحظات الرأي إلبداء العربية الدول

 قامت المنظمة بتقديم المعايير وأسس اختيار عاصمة المصايف العربية وتم ارسالها الى االمانة العامة.  
استلمت المنظمة مالحظات الدول العربية والتي سيتم اضافة وتعديل ما يلزم الى معايير اختيار   

 .عاصمة المصايف العربية
 ظات الدول العربية :يبين الجدول التالي الذي اعدته المنظمة مالح 

 الدولة اقتراح البند الدولة

المملكة العربية 
 السعودية

أوالً : مالحظات 
 عامة : 

ثانيا :مالحظات من 
البند األول حتى 

 السادس .

تعدل مسميات البنود الست المدرجة في الدراسة المقدمة من المنظمة العربية  .1
القرار الصادر من المجلس للسياحة إلى معايير ، وذلك تمشياً مع ما جاء في 

 الوزاري العربي للسياحة .
إضافة معيار سابع يعني بحفظ حقوق السائح  يمكن أن يعنون بـ ) أمن  .2

 وسالمة وخدمة مستحقة للسائح ( .
 ال بد من التأكيد على :    -إدارة المصيف :  .3 البند األول .

  والعمل التنظيمي في تعديل مسمى البند من ) إدارة المصيف ( إلى ) اإلدارة
 مجاالت أنشطة السياحة والسفر بالمصيف ( .

  إقتراح إضافة تقارير إستقصاء لرضا المستهلك / السائح ، وتحديد األنشطة
تنظيم الرحالت ( وإضافة  –السفر  –السياحية بدقة ذات العالقة بـ ) المبيت 

التشغيل  عنصر آخر ) إلى أي مدى تتوفر إجراءات رقابية للتأكد من سالمة
 األمثل للخدمة بما يتم تحقيق الخدمة المتفق عليها ( .

  ( إلى أي مدى تطبق المنشآت السياحية معايير الجودة  8.1تعديل العنصر )
( يتم تقديم قائمة بالمنشآت  2الدولية ، وفي حال اإلجابة بأكثر من ) 
، ....( وكم نسبة  ، هاسب 9000وشهادات الجودة الحاصلة عليها ) إيزو 

 هذه المنشآت السياحية من العدد العام بالمصيف .
  إلى أي مدى يتم تطبيق معايير الوصول الشامل لذوي اإلحتياجات الخاصة في

 المواقع السياحية .
  إلى أي مدى يتم تطبيق ضوابط وإشتراطات البناء لتفادي النمو العشوائي

 البصري . هوالتشو
 -نية التحتية للمصيف :الب  .4 البند الثاني : 

  الخاص بالمعلومات العامة والسياحية إلى البند المعدل  4.2نقل العنصر
 )المعيار ( سادساً ) المعلومات وتحليل نتائج األداء ( .

 والكهرباء والنقل  هإضافة عنصر بعنوان : إلى أي مدى تتوفر خدمات الميا
 اإلستجمام .لكافة األنشطة السياحية والترفيهية ومناطق 

  بعنوان : إلى أي مدى تتوفر خدمات اإلتصاالت  11.2إضافة عنصر جديد
 )جوال ، إنترنت ( وكم عدد الشركات المقدمة لتلك الخدمات.

 -ال بد من التأكيد على :   -موارد اإلستجمام والترفيه : .5 البند الثالث : 
  ضرورة أن تتوفر عناصر جذب سياحية إبداعية ومبتكرة في المدن التي سيتم

إختيارها ، ويجب أن تكون تلك العناصر متميزة وفريدة على مستوى العالم 
 العربي .

  إضافة عنصر جديد بعنوان : إلى أي مدى تتوفر مالعب ومهرجانات رياضية
 وشبابية وكشفية وإجتماعية .
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 : البد من إضافة الفقرات التالية : الحفاظ على البيئة وحمايتها .6 البند الرابع  
  إشراك المجتمعات المحلية في التنمية من خالل توفر مشاريع صغيرة

 ومتوسطة .
 . تنويع األنشطة ووسائل الترفيه لتتناسب مع كافة الفئات العمرية 
 لمملكة ( .إيجاد برامج تدريبية للحرفيين ) اإلسترشاد ببرنامج )) بارع (( با 
 . وجود برامج تعني بالمحافظة على التراث العمراني 
  تصميم برامج توعوية مستمرة لتعريف السياح بالعاصمة التي وقع عليها

 اإلختيار .
  ضرورة إيضاح المعايير الخاصة بالمباني الخضراء التي تحقق اإلستدامة

 البيئية في المشاريع السياحية .
 سياحي في المدينة التي سيتم إختيارها من خالل سهولة إجراءات اإلستثمار ال

وجود فرص إستثمارية جاهزة ومحفزة تواكبها سرعة وسهولة في إنهاء 
 إجراءات اإلستثمار .

 . وجود وسائل نقل متنوعة في المدينة التي سيتم إختيارها 
  ، وجود خدمات ومرافق تضاهي المصايف العالمية ) منتجعات ، أسواق

 ميزة ( .أنشطة ترفيهية مت
 . ) تقبل المجتمع المحلي للسياح ) مضياف 
  إلى : التخلص من النفايات والمخلفات الصلبة واإلهتمام  3.4تعديل العنصر

 بالنظافة العامة .
  إلى : إلى أي مدى تتوافر مبادرات وبرامج لإلعالم  4.4تعديل العنصر

 صايف .واألجهزة الحكومية والخاصة بالمجتمع للحفاظ على البيئة بالم
   إلى : إلى أي مدى توجد موارد بشرية وثقافية تهتم  8.4تعديل العنصر

 بالبيئة وحمايتها .
 نتائج األداء : .7 البند السادس . 

 . ) تقترح الهيئة تعديل مسمى البند إلى )نتائج القياس والتحليل لألداء 
  وتحليل لمستوى جودة الخدمة المقدمة  2.6إضافة جملة على العنصر :

للنزيل ، وللطاقة الفندقية بأنواعها المختلفة ، وإضافة إرفاق ) نماذج ( 
 تقارير تبين مؤشرات .... إلخ .

  والعمل على التقليل من آثارها . 5.6إدراج إضافة على العنصر : 
  ومقارنتها محلياً وعربياً . 6.6إدراج إضافة على العنصر : 
  أنظمة وآليات إلستقصاء الرأي عن رضا  7.6إدراج إضافة على العنصر :

السائحين عن مستوى الخدمات واألنشطة المتنوعة بالمصيف ؟ واآلليات 
 المستخدمة وإعدادها وتكرارية تطبيقها .

  إضافة عنصر جديد بعنوان ) إلى أي مدى يتم اإلستفادة من قبل الجهات
ى المصيف من مخرجات قياس أعداد الحكومية والخاصة المشرفة عل

السائحين وتصنيفاتهم ، وذلك لتحليلها في مراجعة وتطوير الخدمات 
 التحسينية والسياحية التي تهم السائح بالمصيف قبل المواسم السياحية .

ال يوجد مالحظات واإلقتراح بعرضها على المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري    دولة قطر
 الدورة القادمة بصيغتها الحالية .العربي للسياحة في 

 % . 20% إلى  15رفع معدل التقييم للبنية التحتية من   مالحظات عامة سلطنة عمان
 . وضع أسس ومعايير تتضمن األمن واألمان لدى الدول العربية 

 ال يوجد مالحظات  دولة الكويت
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اإلمارات دولة 
 العربية المتحدة

البند الثاني : البنية 
 التحتية للمصيف 

  -إضافة النقاط التالية : 
 11.2  . إلى أي مدى تتوافر مستشفيات ومراكز صحية بالمصيف ؟ 
 12.2  إلى أي مدى تتوافر الشرطة السياحية بالمصيف ؟ 
البند الثالث : موارد 
 اإلستجمام والترفيه .

 -إضافة النقاط التالية :
 8.3    تتوافر معالم أو مواقع أثرية مسجلة على الئحة التراث إلى أي مدى

 العالمي بالمصيف ؟
 9.3   إلى أي مدى تتنوع األنماط السياحية بالمصيف ؟ 

 
ع : الحفاظ البند الراب

 على البيئة وحمايتها 

 
 -إضافة النقطة  التالية :

 إلى أي مدى يكون المناخ مناسباً معظم أوقات السنة ؟   7.4

المملكة 
 المغربية 

 
 مالحظات عامة

 

  5-4-2-1مالئمة مقترحات األجوبة بالنسبة لألسئلة المطروحة في البنود . 
 . تحديد الهدف وطريقة اإلستبيان 
 . تواجد إكراهات منبثقة عن صعوبة تقديم وثائق مثبتة كأجوبة 

أخرى ) التدريس ، تفادي تكرار أسئلة في هذا البند تم طرحها في بنود  البند األول : 
 سالمة الغذاء ، األمن ، اإلطار التنظيمي والقانوني ( .

 األسئلة المتعلقة بجانب الخدمات ال تعني بالبنية التحتية للمصيف .  البند الثاني :
 مما سيمكن من تقييم جودة  مؤشر حول إعادة تأهيل المؤسسات اإليوائية

 الخدمات الفندقية ومطابقتها لتطلعات السياح .
  مؤشر حول البنيات التحتية للمصيف ) تجهيزات صحية ولوجية األشخاص

 المعاقين .. إلخ .... (.
  4-4و  4-3و  4-1تجنب التكرار فيما يخص األسئلة  البند الرابع :

 ويقترح أيضاً إدراج :
  اإلستدامة ، من أجل تقييم الجهود المبذولة للحفاظ على مؤشر حول عالمة

 إستدامة الوجهة .
  مؤشر حول تحسيس العاملين بالقطاع السياحي بخصوص التنمية

 المستدامة كمنهجية مهمة لتعزيز إستدامة القطاع السياحي .
 البند الخامس  :

  مالئمة عنوان البند
لألسئلة التي تتطرق 

للمجهودات 
 الترويجية .

  مالئمة مقترحات
األجوبة لبعض 
األسئلة التي قد 
تتطلب تقديم 

 معلومات إحصائية .

 إقتراح إدراج :
  مؤشر يتعلق بتنظيم األحداث الثقافية والرياضية ذات البعد الدولي والجهوي

 والتي تعزز سمعة المصيف.
  مؤشر يتعلق بمستوى رضا السياح يمكن من تقييم جهود المصيف لتلبية

 وإحتياجات السياح تطلعات 

 إقتراح إضافة مؤشرات أخرى تبرر أداء المصيف :  البند السادس 
 . مؤشر حول تطور العائدات السياحية 
 . مؤشر حول تطور النشاط السياحي 

 
اقتراحات الدول العربية بالمعايير ومرفق نسخة عن المعايير بعد التعديالت التي تمت  قامت المنظمة بادراج

 بناء على المالحظات المدرجة اعاله
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 :فعاليات الطائف عاصمة املصايف العربية 

 

( المنعقدة بمملكة البحرين بناءاً على مقترح 16مجلس وزراء السياحة العرب في دورته )انعكس اختيار  
م على ارتفاع الجاذبية 2014المنظمة العربية للسياحة للطائف كعاصمة للمصائف العربية لعام 

المدينة حيث سجل االستثمار التجاري والسياحي خالل العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً مع  هاالستثمارية لهذ
الخليجي، كما زادت زيادة التدفق السياحي على الطائف من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون 

العديد من الملتقيات ذ يتنفتم مساحات الملتقيات وورش العمل في االنشطة السياحية بشكل الفت حيث 
 .والمعارض والمهرجانات الداعمة من خالل الشركاء بمحافظة الطائف

ن الملك بقيادة خادم الحرمين الشريفيالمملكة العربية السعودية باهتمام ورعاية حكومة  وحظيت الطائف
وسمو ولي ولي العهد صاحب  عبدهللا بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمين األمير سلمان بن عبدالعزيز

)حفظهما هللا( ودعم وتوجيه صاحب السمو الملكي األمير خالد السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز
مشعل بن عبدهللا بن عبدالعزيز أمير  أنذاك وصاحب السمو الملكي األمير. الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن ورعاية ، واهتمام ومتابعة منطقة مكة المكرمة الحالي 
أن تبّوء الطائف لهذه المكانة عربيا غير مستغرب الن وعبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة واالثار، 

 .احية منذ القدمالطائف لها تاريخ عريق ومكانة سي
 وكانت أهم هذه الفعاليات هي:

 

 :الليالي العربية -1

شصتمل علصى تسم  والتصي 2014إقامة ليالي عربيصة بالطصائف عاصصمة المصصايف العربيصة لعصام  -

ة وذلصصك فعاليصة تتخللهصصا ليصصال عربيصة والتصصي ستسصصاهم بهصا عصصدد مصصن الصدول العربيصص 60أكثصر مصصن 

 ولعكس التراث العربي األصيل.بهدف تنشيط السياحة البينية العربية 
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 : برنامج رحال -2

هصصو برنصصامج تصصم تصصصميمه لتصصرويج مصصا تحويصصه الطصصائف مصصن كنصصوز تاريخيصصة وطبيعيصصة مصصن خصصالل  -

احتوائهصصا علصصى أكبصصر سلسصصلة مصصن األلعصصاب الواقعصصة التصصي نظمصصت علصصى مسصصتوى العصصالم حيصصث تصصم 

المغامرة والمصرح لجصذب السصياح مصن جميصع االعتماد في  تصميم هذه المسابقة على عنصري 

أنحصصاء المملكصصة الكتشصصاف ثقافصصة وعصصادات الطصصائف وذلصصك مصصن خصصالل عصصدة تحصصديات ومسصصابقات 

رياضية تعتمد على التمتع بالفنون العربيصة وفهصم ومعايشصة الثقافصة والتقاليصد وذلصك مصن خصالل 

مصصاكن الجديصصدة حصصولهم مصصزج التكنولوجيصصا بصصالواقع لتشصصجيع الالعبصصين علصصى السصصفر واكتشصصاف األ

ويقوم الشباب المشاركين برحصال بنشصر اآلالف التعليقصات والصصور والفيصديوهات التصي تعكصس 

جمال الطائف مصع اصصدقائهم بجميصع منصاطق المملكصة وجميصع أنحصاء العصالم أيضصاً وذلصك لجصذب 

 المزيد من السواح لزيارة الطائف. ومن ضمن االشتراطات 

 عاماً. 18أن يكون عمر المشترك فوق  -

 . IOSأو  Androidيمتلك هاتف محمول ذكي يعمل بنظام  -

 لديه حساب على إحدى شبكات التواصل االجتماعي )الفيسبوك أو التويتر(. -

 أن يكون هاتفه المحمول مشترك في إحدى باقات اإلنترنت. -

يفضصصل أن يكصصون لصصدى المشصصترك كصصاميرا فيصصديو بحوزتصصه لالشصصتراك فصصي مسصصابقة فيصصديو أحسصصن  -

 مغامر.
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 :)حتت اإلعداد( املؤمترات والندوات والدورات وغريها -3

 

 = امللتقى األول لألمن السياحي "ندوة محاية املنشآت السياحية":

يهصصدف الملتقصصى إلصصى تقيصصيم واقصصع أمصصن وسصصالمة اآلثصصار والمنشصصآت السصصياحية والتعصصرف علصصى   -

المخصصاطر والجصصرائم التصصي قصصد تتعصصرض لهصصا، واالسصصتفادة مصصن أفضصصل التجصصارب األمنيصصة فصصي هصصذا 

المجصصال والتقنيصصات والتجهيصصزات الحديثصصة المسصصتخدمة لهصصذه األغصصراض وتقصصديم مقترحصصات حصصول 

اية هذه اآلثار والمنشصآت السصياحية باعتبارهصا ثصروة وطنيصة ال تقصدر زيادة فعالية إجراءات حم

 بثمن.

المشصصاركين فصصي الملتقصصى عصصدد مصصن قصصادة األمصصن السصصياحي علصصى امتصصداد الصصوطن العربصصي وبصصاحثين  -

 شخصية من داخل وخارج المملكة. 150ومختصين في هذا المجال ومن المتوقع دعوة 

 

 للسياحة:ندوة اآلفاق االقتصادية واالجتماعية -

 تهدف الندوة اىل :

 . يالوطن العرب يف ي.تشخيص واقع القطاع السياح1

 يالوطن العرب يتحقيق التنمية  ف ي.ابراز دور السياحة ف2

 .فتح الحوار بين المتخصصين والباحثين االكاديميين والمهتمين بالسياحة .3

 الدول العربية . ي.التعاون بين القطاعات السياحية ف4

 مجال السياحة . يادة من تجارب بعض الدول العربية واالجنبية ف.االستف5

 

 حماور الندوة :

   ي.واالجتماع ي.مفهوم السياحة والدور الذى تؤديه على جميع المستويات االقتصاد1

 البلدان العربية . يتواجه السياحة ف ي.التحديات والمعوقات الت2

 .النهوض بالسياحة   يف ي. دور مؤسسات المجتمع المدن3

 تجارب البلدان العربية في القطاع السياحي: .4

لقطصاع  يوالخصارج يجلصب االسصتثمار الصداخل ي. االستراتيجيات الوطنية للسصياحة ودورهصا فص5

 السياحة .

 .  ي. وسائل رفع كفاية العاملين بالقطاع السياح6

 

 املشاركون يف الندوة:

ووزارات  يعصات والمعاهصد العليصا ومراكصز البحصث العلمصيشارك فصي النصدوة البصاحثون فصي الجام

 البلدان العربية . يالسياحة والبيئة ف
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 :العربية للسياحة االسرتاتيجية

 

( والذي أقر  " 16بناءا على اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية ) 

 الوزاري  العربي المجلس في عضو بصفته العربية مصر بجمهورية السياحة وزير معالي  دعوة

لتنفيذ  يلزم ما وتطوير لمتابعة العربية الدول لجامعة العامة األمانة مع للتنسيق للسياحة

 " المجلس هذا انعقاد تاريخ من أشهر (6 ) أقصاها مدة في للسياحة العربية االستراتيجية

على دعوة وزير السياحة المصري الجتماع لمناقشة كيفية تفعيل االستراتيجية العربية  وبناءا 

للسياحة فقد اجتمعت اللجنة  بمقر جامعة الدول العربية وتمحور االجتماع حول بحث سبل متابعة 

تنفيذ وتطوير االستراتيجية السياحية العربية، وكان من توصيات االجتماع "تكليف المنظمة 

 االستراتيجيةللسياحة بإعداد تقرير يتضمن اإلنجازات والمعوقات التي تعترض تنفيذ  العربية

السياحية العربية، مرفق به جدول حول انجازات واستجابات الدول فيما يتعلق باإلطار العام 

لالستراتيجية والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، على أن يتم إرساله الى معالي وزير السياحة 

السياحية العربية( ومنظمة  االستراتيجية)رئيس اللجنة المصغرة لمتابعة تنفيذ تطوير  المصري

السياحة العالمية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك خالل اسبوع من تاريخ انعقاد 

 االجتماع األول للجنة.

ومصفوفة  ستراتيجيةاالالتقرير للمراحل التي مرت فيها  بإعدادية للسياحة قامت المنظمة العرب 

العربية للسياحة وما تم تنفيذه  االستراتيجيةاألهداف الرئيسية ومصفوفة أهداف برامج 

والمعوقات التي واجهت تنفيذ أنشطة البرامج وتم ارساله الى المذكورين في النقطة السابقة وقد 

 احتوى التقرير على ما يلي :

 ة العربية منذ بداية االتفاق على وضعهاتسلسل األحداث لما تم باالستراتيجية السياحي 

  العربية للسياحة االستراتيجيةبرامج 

  تطوير السياحة بالدول العربية الستراتيجيةمصفوفة األهداف الرئيسية 

 : مصفوفة أهداف برامـج االستراتيجية 

o مصفوفة أهداف برنامج اإلعالم السياحي 

o حيةمصفوفة أهداف برنامـج المعلومات واإلحصاءات السيا 

o مصفوفة أهداف برنامج تطوير التعليم والتدريب السياحي 

o مصفوفة أهداف برنامـج التنمية السياحية للحد من الفقر والبطالة 

o مصفوفة أهداف برنامـج  الترويج والتسويق السياحي 

o مصفوفة أهداف برنامـج  الجودة السياحية 

o مصفوفة أهداف برنامـج اإلستثمار السياحي 

o  تجتمع الفرق الفنية ولم يتم اقرار ما يلزم بخصوصها :البرامج التي لم 

  واإلقليميج التعاون الدولي مبرنا -

 برنامج تسهيالت الحركة -
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 مراحل اقرار وتنفيذ االستراتيجية السياحية العربية 

 تسلسل األحداث لما تم باالستراتيجية السياحية العربية منذ بداية االتفاق على وضعها العام

من مجلس الجامعة على مستوى القمة للمجلس الوزاري العربي للسياحة بوضع استراتيجية تكليف  2006

 سياحية متكاملة نهدف الى تطوير السياحة بالدول العربية

أقر المجلس الوزاري العربي للسياحة االطار العام لالستراتيجية وتشكيل فريق من الخبراء السياحيين  2007

لحكومي والخاص وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني، لترجمة اإلطار العام العرب يضم ممثلي القطاعين ا

لإلستراتيجية السياحية العربية إلى برامج ومشروعات محددة ، وتحديد أولوياتها وفق مرئيات الدول 

العربية ، وتحديد جدول زمني لها . ثم وضع تقديرات أولية لتكلفة تنفيذ تلك البرامج والمشاريع . ويتولى 

ريق الخبراء كذلك وضع مواصفات لبيوت الخبرة التي يمكن االستعانة بها إلعداد دراسات الجدوى ف

 الخاصة بالبرامج والمشروعات المشتقة من اإلطار العام إلستراتيجية

مجلس الجامعة على مستوى القمة تم اعتماد المحاور األساسية لالستراتيجية السياحية العربية كما وردت  2008

 طار العام الذي وافق عليه المجلس الوزاري العربي للسياحةفي اال

2009   القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي عقدت بالكويت وما صدر عنها من نصوص

 بالمجال السياحي :

" أن تركز سياسات التنمية السياحية العربية على االستثمار األمثل لما يمتلكه الوطن العربي من 

مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية، وذلك من خالل توفير البيئة 

ة األساسية الالزمة المشجعة على السياحة واالستثمار، مع مراعاة معايير التنمية السياحي

ادية المستدامة، وتطوير المشروعات السياحية بإعتبارها إحدى وسائل تحقيق التنمية االقتص

 .يةواالجتماعية في الدول العرب

 : قامت بعض من وزارات السياحة بالدول العربية بتنفيذ بعض نشاطات البرامج من هذه الدول 

  خالل ورشة عمل والملتقى برنامج تنشيط االستثمار السياحي من  -وزارة السياحة السورية

 العربي األول لالستثمار السياحي 

 برنامج التنمية السياحية في المناطق األقل حظا من خالل  – ةوزارة السياحة واآلثار االردني

 ورشة عمل 

 ة اقامت ورشة عمل تعرض فيها الدول العربية تجاربها في التعليم طلبت وزارة السياحة المصري

 والتدريب السياحي

 تقرير قدمته الى المجلس عن ما وصلت اليه المراحل بانشاء البنك  –نظمة العربية للسياحة الم

 السياحي
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2010 

 ( باالسكندرية :13لس الوزاري العربي للسياحة )جمن قرارات اجتماع الم 

 الترويج والتسويق  -السياحية العربية )اإلعالم السياحي اعتمد المالمح العامة لبرامج اإلستراتيجية

التعاون  –الجودة السياحية  –تسهيالت الحركة  –المعلومات واإلحصاءات السياحية  -السياحي

 الدولي واإلقليمي( 

  والموافقة على ما تضمنته من أساليب لمتابعة التنفيذ كما جاء في تقرير فريق إعداد مشروعات

(، وأسناد رعاية 2010/ 4/ 15-13السياحية العربية )المنعقد بتاريخ  تيجيةاالستراوبرامج 

 البرامج الى بعض الدول والجهات العربية.

  باإلسكندريةوزارة السياحة المصرية عقدت ورشة عمل التعليم والتدريب السياحي. 

 بورشة عمل عن  األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة قامت

 التنافسية في ليبيا

 

2011 

o : قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة بخصوص االستراتيجية السياحية العربية 

تكليف األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمتابعة قرار المجلس القتصادي  -1

 السياحية العربية. االستراتيجية( لعرضه على القمة العربية العتماد 1880واالجتماعي )ق 

تشكيل لجنة تضم األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة  -2

 االستراتيجيةومنظمة السياحة العالمية وخبراء من الدول العربية، لتدارس آليات تنفيذ 

السياحية العربية وتصميم نماذج لمتابعة تنفيذ برامجها، لرفع تقاريرها السنوية الدورية إلى 

 المجلس الوزاري العربي للسياحة.

دعوة الدول العربية إلى تسمية خبير سياحي، وموافاة األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي  -3

، للمشاركة في اللجنة 2011للسياحة بأسماء خبرائها، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر 

السياحية العربية المقرر عقدها باألمانة العامة  االستراتيجيةالخاصة بمتابعة تنفيذ برامج 

 .2011للجامعة خالل شهر ديسمبر 

o  قامت وزارة السياحة اليمنية باقامة ملتقى االستثمار السياحي الثاني )تطبيق لبرنامج االستثمار

 السياحي باالستراتيجية(

 

 

 

 

 

 

2012 

 الذي  2012مارس  29( بتاريخ 23( الصادر خالل دورتها )د561قرار القمة العربية )ق

 ينص على :

 السياحية العربية واليات تنفيذها بالصيغة المرفقة االستراتيجيةإعتماد  -1

دعوة المجلس الوزاري العربي للسياحة الى إتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ  -2

 السياحية العربية واليات تنفيذها، ومتابعة عملية التنفيذ االستراتيجية

 ( وتم خالل االجتماع عرض 2012/ 24/4 -22االجتماع الثاني للجنة خبراء االستراتيجية )

العربية  االستراتيجيةين :آلية تنفيذ ئكونة من جزمالية تنفيذ االستراتيجية السياحية العربية وال

 دالسياحية العربية كل برنامج على حدة وتمت إضافة بع راتيجيةاالستككل، وآلية تنفيذ برامج 

 .االستراتيجيةالتعديالت المقترحة من قبل أعضاء اللجنة .... وتوصيات اخرى تصب في تنفيذ 

  في  ه( لمحة عن ما مناقشت2014/  9/  20 -17االجتماع الثالث للجنة خبراء االستراتيجية

 هذا االجتماع :

 السياحية العربية  االستراتيجيةرارات والتوصيات بشأن البند األول : الق -

 السياحية العربية االستراتيجيةالبند الثاني : خطة العمل األولية المقترحة لتنفيذ  -
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 السياحية العربية  االستراتيجيةالبند الثالث : تحديد أوليات لبرامج  - 

العمل التنفيذية لبرامج من البند الرابع وحتى البند الثاني عشر تم مناقشة خطة  -

 االستراتيجية التسعة

 ( الخاصة باالستراتيجية 15) ةقرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادي 

 العربية االستراتيجيةالموافقة على تقرير وتوصيات االجتماع الثالث للجنة خبراء  -

 االستراتيجيةئات السياحة بالدول العربية إلى األخذ ببعين االعتبار دعوة وزارات/هي -

السياحية الخاصة بكل دولة  استراتيجياتهاالسياحية العربية عند إعداد وتحديث 

 عربية، كونها الجهة المعنية بتنفيذ العديد من هذه االنشطة

ة الى بعض الدول والجهات السياحية العربي االستراتيجيةإسناد الرعاية واإلشراف على برنامج 

 العربية )وذكرت في محضر االجتماع(

 

 

 

 

2013 

  اجتماع الفرق الفنية )بناءا على ما تم االتفاق عليه سابقا في اجتماع االستراتيجية بان تقوم

 الفرق الفنية لكل برنامج بتنفيذ الخطوات المطلوبة واالهداف المرجوة من كل برنامج(

يجتمع الفريق الفني الخاص ببرنامج بتسهيالت الحركة والفريق فرق فنية ولم  7اجتمعت 

الفني الخاص ببرنامج التعاون الدولي واالقليمي بسبب عدم حضور أي من الدول الراعية فقط 

 المنظمة العربية للسياحة التي حضرت

o  اهم ما اقرته اللجان الفنية في هذه االجتماعات هي عمل االستمارات لجمع اكبر قدر ممكن

 من المعلومات عن البرامج المذكورة باالستراتيجية واين وصلت الدول بتنفيذ هذه البرامج.

o  لم تكن الردود كافية لعمل التحليل الصحيح 

o  بسبب عدم ارسال  2013لم تجتمع الفرق الفنية كما كان متفق عليه في شهر يوليو

 تماع.وزارات السياحة بالدول العربية المرشحين من الخبراء لهذا االج

o  لذا لم يكن  2013ايضا لم تجتمع لجنة االستراتيجية كما كان متفق عليه في شهر سبتمبر

 هناك اي تحرك للتنفيذ 

 ( والذي أقر " دعوة16اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية )  معالي 

 للسياحة العربيالوزاري   المجلس في عضو بصفته ة العربي مصر بجمهورية السياحة وزير

 االستراتيجيةلتنفيذ  يلزم ما وتطوير لمتابعة العربية الدول لجامعة العامة األمانة مع للتنسيق

 تم  وعرض ما المجلس هذا انعقاد تاريخ من أشهر (6 ) أقصاها مدة في للسياحة العربية

 2014 مايو ) التنفيذي للمكتب ( 14 ) القادمة الدورة علي انجازه

 

المشروع لتنفيذ االستراتيجية العربية  مسودة قامت المنظمة العالمية للسياحة باعداد وثيقة 

 .للسياحة 

طلب وزير السياحة المصري اجتماع للجنة المصغرة وقامت المنظمة العربية للسياحة بتقديم  

 مرئياتها في المشروع المقدم.

المشروع لتنفيذ االستراتيجية  وثيقة ودةاهم ما جاء في تقرير المنظمة العالمية للسياحة حول مس 

 .العربية للسياحة
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اإلجراءات املتخذة ملتابعة   

القتصادية اتنفيذ قرارات القمة 

 التنموية واالجتماعية بالكويت
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ملتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية االقتصادية والتنموية  اإلجراءات املتخذة

 :واالجتماعية بالكويت
 

)أ( صناديق الحد من الفقر والبطالة : قامت المنظمة بطرح فكصرة إنشصاء صصناديق للحصد مصن الفقصر مصن خصالل 

تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة )مرفق تصور لهذا المشروع الهام( وتم طرحه علصى عصدد 

برعايصة كريمصة مصن جاللصة الملصك من قادة الدول العربية وسصيكون أولصى تأسصيس الصصناديق بمملكصة البحصرين 

حمد بن عيسى آل خليفة ملصك مملكصة البحصرين الصذي سصيتم إيجصاد مصوارد لتمويلصه وخاصصة مصن خصالل القطصاع 

 السياحي الخاص.

)ب( البيئة: قدمت المنظمة العربية للسصياحة تصصوراً كصامالً للمجلصس الصوزاري العربصي للسصياحة للتعصاون مصع 

 ة وكذلك تصور عن السياحة الخضراء )مرفق صورة(.المجلس العربي األوربي للبيئ

 )ج( السياحة: رفع نسبة مساهمة السياحة العربية عن طريق اآلتي:

تشجيع السياحة العربية البينية: اختيار العواصم وذلك بهصدف تنميصة السصياحة العربيصة وبهصدف  -

العصرب وصصدر  تبادل الخبرات واالطصالع علصى تجاربصه تصم التنسصيق مصع مجلصس وزراء الداخليصة

 قراراهم )مرفق صورة من القرار( ويجري التنسيق والمتابعة إليجاد آلية لتطبيقه.

فيمصصا يتعلصصق بالمنصصاخ المالئصصم لالسصصتثمار فصصي القطصصاع السصصياحي تصصم توقيصصع بروتوكصصول تعصصاون مصصع  -

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل المشصاريع السصياحية بعصدد مصن الصدول العربيصة وآخرهصا 

مليصصون دوالر،  80كصصة البحصصرين والتصصي تصصم تمويصصل عصصدد مصصن المشصصاريع السصصياحية فصصي حصصدود ممل

سصصالمية لضصصمان  وكصصذلك تقصصديم بصصوالص لتصصأمين االسصصتثمارات األجنبيصصة مصصن خصصالل المؤسسصصة اإل 

 االستثمار وذلك لتشجيع وتنمية االستثمارات داخل الوطن العربي.

ك سياحي حيصث تصم توقيصع اتفاقيصة مصع بنصك البحصرين انطالقاً من قرارات القمم العربية بإنشاء بن -

والصصذي يعصصد أحصصد البنصصوك الكبصصرى وذلصصك بهصصدف تمويصصل وتطصصوير المشصصاريع   BBKوالكويصصت

 السياحية ما بين الدول العربية ولتشجيع وتنمية االستثمارات داخل الدول العربية.

القصصاً مصصن هصصذا المنطلصصق تنميصصة وتأهيصصل الكصصوادر العربيصصة : قامصصت المنظمصصة العربيصصة للسصصياحة انط -

بتوقيصصع عصصدد مصصن االتفاقيصصات مصصع عصصدد مصصن الجامعصصات واألكاديميصصات اإلقليميصصة والعالميصصة لتنميصصة 

وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع السياحي بإنشاء عدد من المراكصز والمعاهصد التدريبيصة مصن 

وتدريب الشصباب العربصي  خالل التعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك تأهيل

 في مجال السياحة والتسويق اإللكتروني في عدة دول عربية .

قامصصت المنظمصصة بصصإقرار برنصصامج  جديصصد جصصودة الخصصدمات السصصياحية وتأهيصصل المنشصصآت السصصياحية  -

 للحصول على شهادات األيزو .

 قطاع السياحي. التعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية لتنمية وتطوير مفهوم وأهمية ال -
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 :جماالت التعاون والتنسيق بني مؤسسات العمل العربي املشرتك
قامصصت المنظمصصة العربيصصة للسصصياحة بتوقيصصع عصصدد مصصن اتفاقيصصات ومصصذكرات التفصصاهم مصصع مؤسسصصات العمصصل العربصصي 

 المشترك التالية:

لقصدرات البشصرية المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: للمساهمة في اعداد وبنصاء وتأهيصل كفصاءة  ا -

واالستفادة من برامج بناء القدرات وتأهيصل الكصوادر التصي توفرهصا المنظمصة للقطاعصات اإلداريصة 

 السياحية.

مجلصصصس الوحصصصدة االقتصصصصادية العربيصصصة: تفعيصصصل مشصصصاركة القطصصصاع الخصصصاص فصصصي عمليصصصة التنميصصصة   -

الفقصر والبطالصة،  السياحية المستدامة واعتماد السياحة كأداة فاعلة لتحسين المواطن للحصد مصن

وتوفير المناخ المالئم لالستثمار في القطاعصات السصياحية والتعصاون بتصوفير الخبصرات السصياحية 

 في مجاالت التعاون بين الطرفين.

مجلس وزراء الداخلية العرب: تسصهيل التأشصيرات للسصياح العصرب وتسصهيل حركصة المصرور فصي  -

العربي وإقامة نصدوات ومصؤتمرات مشصتركة فصي مجصال المنافذ البرية والبحرية والجوية للسائح 

 األمن السياحي واصدار بطاقات السائح العربي.

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: مصن خصالل إقامصة دورات تدريبيصة متخصصصة فصي مجصال  -

السياحة والفنادق ، التنسيق في تقديم منح تدريبية لبعض الدول النامية، والتنسصيق فصي انشصاء 

 مراكز تدريب وتأهيل في المجال السياحي والفندقي في عدد من الدول العربية.

 

  :التعاون الحالي 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية : إقامصة المصؤتمرات وورش العمصل والنصدوات ونشصر نتصائج  -

البحصصوث السصصياحية وأولصصى نتصصائج هصصذا التعصصاون إقامصصة نصصدوة "اآلفصصاق االقتصصصادية واالجتماعيصصة 

ياحة فصصي الصوطن العربصصي" بمحافظصصة الطصائف بمناسصصبة فعاليصصات الطصائف عاصصصمة المصصصائف للسص

العربيصصة. وتهصصدف الورشصصة إلصصى تشصصخيص واقصصع القطصصاع السصصياحي فصصي الصصوطن العربصصي ودور 

السياحة في تحقيصق التنميصة، كمصا تتضصمن الورشصة مفهصوم السصياحة ودور مؤسسصات المجتمصع 

وكيفيصصصة جصصصذب االسصصصتثمارات الداخليصصصة والخارجيصصصة  المصصصدني فصصصي النهصصصوض بالقطصصصاع السصصصياحي

وسيشارك في الندوة الباحثون في الجامعات والمعاهصد العليصا ومراكصز البحصث العلمصي ووزارات 

 السياحة في الدول العربية. 

( لمجلصس 31وقعت بمدينة مراكش أثنصاء انعقصاد الصدورة )جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :  -

علمي بين جامعة نصايف العربيصة للعلصوم األمنيصة والمنظمصة  عاونمذكرة ترب وزراء الداخلية الع

الصرئيس صاحب السمو الملكي األمير محمد بصن نصايف بصن عبصد العزيصز برعاية  العربية للسياحة

وزيصر الداخليصة  رئصيس المجلصس األعلصى لجامعصة نصايف الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب 

( لمجلصس وزراء الداخليصة العصرب 31حضور معالي رئصيس الصدورة )وبالعربية للعلوم األمنية ، 

حيصث اشصتملت   وزير الداخلية بالمملكة المغربية والوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخليصة

االتفاقية على التعصاون فصي مجصاالت تتعلصق بصاألمن السصياحي وإقامصة دورات تدريبيصة متخصصصة 

 رش عمل ومؤتمرات وندوات تتعلق بنفس المجال. سواء للقطاع العام أو الخاص وإقامة و
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وأيضصصاً يعتصصزم الطرفصصان إقامصصة مركصصز إلدارة األزمصصات السصصياحية يكصصون لديصصه خطصصة واسصصتراتيجية 

كإطار عام يساعد الدول العربية على إيجاد رؤية واستراتيجية واضحة المعالم في حالة وقصوع 

عصصن المنظمصصة العربيصصة  االتفاقيصصةووقصصع أي أزمصصات تصصؤثر علصصى القطصصاع السصصياحي بشصصكل مباشصصر 

فيمصا وقعهصا عصن جامعصة نصايف  رئصيس المنظمصة الصدكتور بنصدر بصن فهصد آل فهيصدمعصالي للسياحة 

وبعصد التوقيصع  العربية للعلوم األمنية معصالي رئصيس الجامعصة الصدكتور جمعصان رشصيد بصن رقصوش

رفعا شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الملكي األميصر محمصد بصن نصايف بصن عبصدالعزيز وزيصر 

الداخلية على رعايته ودعمه لهذا التعصاون المشصترك ورفعصا شصكرهم وتقصديرهم المشصترك الصذي 

 هي:تم من خالل هذا المجلس لهذه االتفاقية ومن أبرز أهداف االستراتيجية العربية للسياحة 

. إن تحقيق سياحة عربية أمنة، يساهم في عكس الوجه الحضصاري المشصرق لألمصة العربيصة، 1

وقيمهصصا األخالقيصصة النبيلصصة النابعصصة مصصن االلتصصزام بأحكصصام ومبصصادئ الشصصريعة اإلسصصالمية وتعاليمهصصا 

 السمحاء التي تنبذ العنف والتطرف واإلرهاب .

السصصياحة، باتصصت تشصصكل الخطصصر األكبصصر الصصذي . إن العمليصصات اإلرهابيصصة التصصي تسصصتهدف صصصناعة 2

يتهدد هذه الصناعة، ويحد من مجاالت نموهصا وتطورهصا، ويصؤثر سصلباً علصى اقتصصاديات الصدول 

 العربية .

. إنه ال يمكن فصل األمن عن السياحة، فلكي ينمصو قطصاع السصياحة ويزدهصر، البصد مصن وجصود 3

 قيق هذه الضمانات . ضمانات تكفل تحقيق أمن سياحي، وتدابير مالئمة لتح

. إن التصدي لألخطار التي من شأنها اإلخالل باألمن السياحي، ال يمكن لهصا أن تصنجح إال مصن 4

 خالل اعتماد سياسة أمنية وطنية فاعلة، وتعاون مشترك على الصعيدين العربي والدولي .

فصي تعزيصز األمصن . إن من شصأن االلتصزام بصالعهود واالتفاقيصات الدوليصة ذات الصصلة، دور بصارز 5

 السياحي العربي .

. إن اإلنفصصاق فصصي مجصصال األمصصن السصصياحي، يُعصصد إنفاقصصاً اسصصتثمارياً يعصصود بالنتيجصصة علصصى الدولصصة 6

 والمجتمع بعائد مادي، مباشر ويساهم في تنمية االقتصاد الوطنـي .
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  كالتالي:خطة للتعاون المستقبلي مع مؤسسات العمل العربي المشترك 

منظمة المرأة العربية : في مجال زيادة اسهام المرأة الريفية في الحياة االقتصصادية والحصد مصن  -

الفقر والبطالة بتنمية االمكانات وبناء قدراتها وخاصة في مجال الصناعات التقليديصة والحصرف 

 اليدوية وتوفير التعليم والتمويل. 

ر مشاريع وأنشطة السياحة العربيصة البينيصة ورفصع اتحاد اذاعات الدول العربية : في مجال نش -

 معدالت التوعية السياحية. 

المنظمصصصة العربيصصصة لتكنولوجيصصصا االتصصصصاالت والمعلومصصصات : اسصصصتخدام وسصصصائل التكنولوجيصصصا فصصصي  -

 التسويق والترويج السياحي من خالل برامج السياحة اإللكترونية.

حركة النقل الجصوي لتنشصيط السصياحة البينيصة الهيئة العربية للطيران المدني: بخصوص زيادة  -

 واالستثمار في قطاع النقل الجوي.
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للتعاون اإلجراءات املتخذة 

 مع الدول العربية 
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 لتعاون مع الدول العربيةاإلجراءات املتخذة ل
 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة:
قام معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بزيارة لدولة اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض 

وعلى هامش المعرض تم التباحث مع المسئولين في هيئة الشارقة لإلنماء التجاري  ATMالسفر 

ق العمل م حيث عقدت فر2015والسياحي  لإلعداد لفعاليات الشارقة عاصمة السياحة العربية لعام 

 المشكلة بين الجانبين عدة اجتماعات وتم التواصل لبرنامج العمل للفترة القادمة والمتمثل في : 

  2015المشاركة في لجنة الشارقة عاصمة السياحة العربية 

 . التنسيق ما بين الشارقة والدول العربية 

  م.2015دعوة الدول العربية الى احتفالية تدشين عاصمة السياحة العربية 

  تقديم اقتراحات بالمؤتمرات وورش العمل والندوات والدوارات التي ممكن القيام بها 

 . توفير المتحدثين والمحاضرين والمدربين والمشاركين من الدول العربية 

 .تنفيذ البرامج التي يتم االتفاق عليها مع امارة الشارقة 

  برنامج رحال خالل هذا البرنامج دعوة الدول العربية للمشاركة في برنامج اعرف وطنك وتنفيذ

 اذا تم االتفاق عليه.

  البنك االسالمي للتنمية. –تقديم خدمات ضمان االستثمار 

  والفعاليات التي ستتم واالحداث خالل هذه الفترة  2015االعالن عن عاصمة السياحة العربية

 على موقع المنظمة العربية للسياحة.

  في ورشة االعالم السياحي وحين طلبهم .المساعدة في دعوة االعالميين العرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صصصاحب السصصمو الشصيخ الصصدكتور سصصلطان بصصن محمصد القاسصصمي عضصصو المجلصس األعلصصى حصصاكم الشصصارقة برعايصة 

ومعالي رئيس المنظمة العربية للسصياحة الصدكتور بنصدر بصن فهصد آل فهيصد تصم توقيصع اتفاقيصة تعصاون مصع إمصارة 

 الشارقة .
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االجتماع مع رئيس المجلس الوطني للسياحة واآلثصار بدولصة اإلمصارات العربيصة المتحصدة والتنسصيق فيمصا بصين 

المجلصس والمنظمصصة لتنفيصصذ مجموعصصة مصصن البصصرامج التصصي تخصدم دولصصة اإلمصصارات بصصصفة عامصصة والشصصارقة بصصصفة 

 خاصة .
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 اجلمهورية التونسية :
السيد محمد المنصف المرزوقي بوفد من المنظمة العربية التونسية رئيس الجمهورية استقبل فخامة 

موضوع تطوير االستثمار حيث عرض رئيس المنظمة بندر بن فهد أل فهد  معاليللسياحة برئاسة 

وتم اطالع فخامة رئيس الجمهورية السياحي العربي بتونس واهم اآلليات الكفيلة بتنمية سياحة مستدامة ، 

المشاريع التي تنوي المنظمة تنفيذها في تونس والمتمثلة في تقديم ضمانات للمستثمرين في  ى أهمعل

البعد التنموّي للمشاريع المزمع تنفيذها في تونس في  وأهميةالقطاع السياحي وخاصة العرب منهم. 

كيز على تنشيط المرحلة الحالية والمقبلة ، والتي تراعي خصوصيات التنمية المستدامة من خالل التر

النسيج االقتصادي والخدماتي والحدّ من الفقر والبطالة خاصة في الجهات الداخلية عبر الموائمة بين 

وتم التباحث خالل هذه الزيارة مع صندوق األمانات   التشغيل والمحافظة على البعد البيئي لتلك المناطق.

 رة تفاهم مع الصندوق مؤخراً بتونس.والودائع لتمويل المشاريع السياحية نتج عنها توقيع مذك
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :
ر بالجزائ الذي عقدبأعمال ملتقى السياحة الخضراء بالدول العربية شاركت المنظمة العربية للسياحة 

قليدية والصناعة التمعالي وزير السياحة بناءاً  م2012 ضمن فعاليات الصالون الدولي للسياحة واألسفار

  بالجمهورية الجزائرية.

قدمت المنظمة العربية للسياحة تصوراً لمعالي وزير السياحة بالجمهورية الجزائرية السيد. اسماعيل 

 ميمون لتعزيز قطاع السياحة والتي تتمثل في التالي:

 أواًل: تعزيز فرص االستثمار السياحي :

 ص االستثمار السياحي في الجزائر تحت مظلة وضع خطة دراسية لخريطة طريق آلفاق وفر

 وزارة السياحة الجزائرية وبالتعاون مع القطاع الخاص في الجزائر.

  اعتماد نتائج الدراسة أعاله والتحضير للدعوة لتنظيم أول ملتقى عربي لالستثمار السياحي في

الخاص في الجزائر الجزائر تحت مظلة ورعاية وزارة السياحة الجزائرية وبالتعاون مع القطاع 

 والبلدان العربية.

  تنفيذ عدة ورش تعريفية وتأهيلية تسويقية لبرنامج المنظمة لضمان مخاطر االستثمار السياحي

في مختلف الواليات الجزائرية بالتعاون مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية/المؤسسة اإلسالمية 

 لجزائر وتحت إشراف وزارة السياحة.لضمان مخاطر االستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في ا

  

 ثانيًا: تعزيز بناء القدرات املؤسسية لتنمية املوارد البشرية السياحية:

  وضع خطة لمسح ودراسة االحتياجات الواقعية التدريبية لسوق العمل السياحي في الجزائر. 

 البشرية ذات مسارات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لتنمية الموارد  ةصياغة استراتيجي

  .السياحية  الجزائرية  

 ثالثًا: التعريف والتعزيز باجلزائر كوجه سياحية:

 التركي األول في والية -تخصيص جناح لوزارة السياحة الجزائرية في المعرض السياحي العربي

 تكلفت المنظمة بتقديمه دعماً للسياحة الجزائرية.التركية  –بورصة 

  استعداد المنظمة لتقديم خطة وبرنامج عمل  مقترح لتعزيز إنجاح الجزائر في االستضافة لبرنامج

"اعرف وطنك للشباب العربي" والعمل على  استدامة هذا البرنامج من خالل تأسيس "سياحة 

 العرب" بالتعاون مع الجزائر وضمن منظومة مظلة المنظمة العربية للسياحة.الشباب 
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 :جيبوتيمجهورية 
قام وفد من المنظمة برئاسة معالي الدكتور بندر آل فهيد بزيارة لجمهورية جيبوتي حيث تم توقيع تعاون 

 . دليتا محمد دليتا السيد/مع جمهورية جيبوتي وقعها نيابة عن الحكومة 

 في :حيث أن المنظمة العربية للسياحة وضعت ثالثة برامج استراتيجية مع الحكومة الجيبوتية تتمثل 

 المسح السياحي بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية . -1

 التدريب والتأهيل بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باإلسكندرية. -2

تنمية وتطوير االستثمارات السياحية والمساهمة في تطوير البنى التحتية للسياحة من خالل الشركات  -3

 ثمارية التابعة للمنظمة العربية للسياحة.االست
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 :اململكة العربية السعودية 
دولة المقر المملكة العربية السصعودية مصن خصالل صصاحب السصمو قدمت دولة المقر المملكة العربية السعودية 

كافصة أنصواع الصدعم  الملكي األميصر. سصلطان بصن سصلمان بصن عبصدالعزيز رئصيس الهيئصة العامصة للسصياحة واآلثصار

 والتسهيالت للمنظمة العربية للسياحة لتقوم بدورها حيث تحققت بفضل هذا الدعم الكثير من اإلنجازات .

وبفضل الدعم الذي قدمته دولة المقر استضافت المنظمة بمقرها بجدة اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمصل 

ة الدول العربية الدكتور. نبيصل العربصي وبحضصور أصصحاب العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام لجامع

 المعالي رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما شاركت المنظمة مع الهيئة العامة للسياحة واآلثار في كثير من األعمال اهمها: 

واآلثصصار دورة تدريبيصصة فصصي نظمصصت المنظمصصة العربيصصة للسصصياحة بالتعصصاون مصصع الهيئصصة العامصصة للسصصياحة  .1

 تطوير المنتجات السياحية والتخطيط السياحي لمنسوبي الهيئة.

شاركت المنظمة العربية للسياحة في المصؤتمر السصعودي للسصفر واالسصتثمار السصياحي فصي دوراتصه   .2

 المتعددة وساهمت بتقديم ورش عمل .

مختلفصة وقصدمت ورش عمصل تتعلصق شاركت المنظمة في ملتقى التراث العمراني الوطني بدوراتصه ال  .3

 بـ:

 .تجربة االستثمار في مجال التراث 

 أساليب عرض المباني األثرية والتاريخية.   

 تجربة المقاولون العرب في المتاحف والتراث العمراني. 

 االستثمار في المطاعم التراثية.   
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 الملكصصي السصصمو صصصاحببالريصصاض برعايصصة  والمعصصارض للمصصؤتمرات الثصصاني السصصعودي المنتصصدى فصصيالمشصصاركة 

 الملكصصي السصصمو وصصصاحب ، واآلثصصار للسصصياحة العامصصة الهيئصصة رئصصيس عبصصدالعزيز بصصن سصصلمان بصصن سصصلطان األميصصر

 فصي السصياحية التنميصة مجلصس رئصيس الرياض، منطقة أمير سعود آل العزيز عبد بن هللا عبد بن تركي األمير

بالمملكصة باعتبارهصا مصن اهصم  والمصؤتمرات المعصارض قطصاع لتطصوير المثلصى اآلليات المنتدى وبحث المنطقة،

 مصن واالستفادة المعرفة ونقل القدرات وتطوير ورجال االعمال من كل انحاء العالم ، يوسائل الجذب السياح

  .المجال هذا في الدولية التجارب

وهصدف  وخارجهصا، كصةالممل داخصل مصن والمهتمصين والمختصصين الخبصراء مصن عصدد بمشصاركة وحظى المنتصدى

 فصصي ودوره والمصصؤتمرات المعصصارض قطصصاع أهميصصة إبصصراز مقصصدمتها فصصي يصصأتي أهصصداف عصصدة تحقيصصق إلصصى المنتصصدى

 والمصوردين والمصؤتمرات المعارض ومنظمي المالك بين التواصل قنوات وتقوية الشاملة، المستدامة التنمية

 قطصاع لقضصايا الفهصم وتعميصق والمصؤتمرات، المعارض مشاريع في االستثمارات حجم زيادة وكذلك بالمملكة،

  .معها التعامل وسبل والمؤتمرات المعارض

ً  35 بمشصصاركة عمصصل، ورقصصة 41 اسصصتعراض المنتصصدى خصصالل تصصم  فصصي متخصصصصين ومحليصصين دوليصصين متحصصدثا

" انصواع الفعاليصات واالحصداث عمصل عصن  ورشصة للسصياحة والمصؤتمرات وقصدمت المنظمصة  العربيصة  المعارض

ادارتها واالحداث االفتراضية على االنترنت واهم انواعها ومسصتلزماتها ثصم اسصرار االسصتخدام االمثصل وفنون 

 .لتسويق جميع انواع الفعاليات " يواالجتماعي لوسائل التواصل االعالم
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 : مجهورية السودان
 م2014المشاركة في معرض السودان العالمي للسياحة والتسصوق فصي شصهر ابريصل الماضصي  -

حيث تم تكريم فخامة رئيس جمهورية السودان بقالدة المنظمصة العربيصة للسصياحة مصن الطبقصة 

 الممتازة تقديرا وعرفانا لدوره في دعم السياحة في السودان.

 اتفاقية التعاون مع وزارة السياحة واتفاقية مع  جامعة السودان العالمية للتدريب والتأهيل. -

 المسح السياحي . -

 ستثمار .ترويج ضمان اال  -

 التدريب والتأهيل. -
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 دولة فلسطني :
 

دولة فلسطين في المحافل الدولية وآخرها بتخصيص جناح متكامل للسياحة لدعم قدمت المنظمة ال

 .ة والسفر والذي عقد بوالية بورصةالفلسطينية بالملتقى العربي التركي للسياح

بالتنسيق مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتقديم الدعم لتأهيل الكوادر قامت المنظمة العربية للسياحة 

الفلسطينية والمساهمة في المعارض والملتقيات الخارجية حيث تم توقيع اتفاقية ثالثية ما بين البنك 

 اإلسالمي للتنمية والمنظمة ووزارة السياحة واآلثار لبلورة ثالثة مشاريع مشتركة في التالي:

للتدريب وتمويل المشاريع مع التركيز على التدريب المهني وبناء قدرات السياحة مشروع  .1

المجتمعية على مستوى القرى واألسر وتعزيز الخدمات ذات الصلة وتمويل المشاريع الصغيرة 

المدرة للدخل المستدام والداعمة الستقطاب السائحين إلى القدس وبيت لحم والخليل وسائر 

 فلسطين .

اآلثار الفلسطينية ويشمل ترميم المباني األثرية وتعزيز دورها في التنمية المحلية  مشروع حفظ .2

 وتثبيت المواطن على أرضه وجمع الوثائق التاريخية المتعلقة بحق الفلسطينيين في أرضهم.

مشروع تشجيع التردد على القدس والتسوق من أهلها عبر تدفق السياحة الفلسطينية من كافة  .3

لف الخط األخضر وتحسين مستوى استيعاب السياحة الوافدة وبناء الشراكات الوجهات ومن خ

 الداعمة لهذا التوجه.

 

 

 :دورة االعالم السياحي العربي الثانية

 

انطالقا من أهمية االعالم  السياحي الذي يلعب دورا كبيرا للترويج لهذا القطاع من خالل وسائل اإلعالن 

ئل االعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية واالفالم االسياحة من خالل الوسالمختلفة أو الترويج لقطاع 

 آللياتوتنفيذا لقرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة وتنفيذا  .من الوسائلوالمطبوعات وغيرها 

ة بدولة الثاني ياالستراتيجية العربية للسياحة فقد قامت المنظمة العربية للسياحة بعقد دورة االعالم السياح

بالتعاون ما بين المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة واآلثار ونقابة الصحفيين بدولة فلسطين 

 .فلسطين

في جلسات العمل اليومية وخالل الزيارات للمواقع السياحية عدة موضوعات عن   الدورة  وقد ناقشت هذه

 الفلسطيني خاصة عربيا ودوليا.اهمية االعالم السياحي لترويج قطاع السياحة العربي عامة و

على الحضور  اورغم الصعوبات والعراقيل التي وضعها االحتالل الصهيوني إال ان الصحفيين العرب اصرو

وكان حضورا اعالميا عربيا من االردن والكويت والمغرب واالمارات ومع حضور ومشاركة للمنظمة 

 2013/ 12/ 5-1دولة فلسطين خالل الفترة منالعربية للسياحة. وانعقدت الدورة في مدينة الخليل ب

 وخرجت بالتوصيات الثانية:

 العرب  نع االعالمييثار الفلسطينية من خالل دعوة جميالتأكيد على هوية التراث واال

من لغة لنشرها عالميا  بأكثرن للكتابة واستخدام جميع وسائل االعالم وان تكون ينييوالفلسط

وليس عربيا فقط وذلك لحماية المواقع االثرية والتاريخية من التهويد. وتجهيز موقع سياحي 

 فلسطيني يؤكد الرواية الفلسطينية للمواقع السياحية. 

 .ان تقوم الجامعات العربية والفلسطينية اعتماد مساق اعالم سياحي في كليات االعالم 

 ية في نقل المواد التي تؤثر على االوضاع السياحية. تحري الدقة في والمهن 
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  دعم وزارات السياحة واالعالم لتشجيع صحافة خدماتية وتدريب طواقم جديدة من المراسلين

 والكتاب على انجاز مواد صحفية ذات مضمون سياحي 

 ة حايتنشيط االعالم لتوضيح كامل ادوار المؤسسات ذات العالقة في دعمها للس 

  جدولة مساحات االهتمام السياحي بحيث تتوسع رقعة االماكن السياحية.اعادة 

  الطلب من المنظمة العربية للسياحة بسرعة انجاز الموقع االلكتروني ويضاف اليه ما  يختص في

 االعالم السياحي 

  ربط الخريجين من الجرافيكس واالعالم وتكنولوجيا المعلومات بمشاريع ومبادرات في االعالم

 حي واستخدام العالم االفتراضي في الترويج السياحي السيا

  كون مصدر للمعلومات عربي ليالطلب من المنظمة العربية للسياحة انشاء مركز اعالمي سياحي

 وزارات السياحة بالدول العربية.  ن خالل مراكز االعالم السياحي فيمن جميع الجهات وذلك م

  مجموعة االعالم السياحي في فلسطين الطلب من نقابة الصحفة الفلسطينية تأسيس 

  االرتقاء بالصحفيين مهنيا وعلميا في القضايا السياحية من خالل نقابات الصحفيين بالدول العربية

اما عن طريق الدورات المتكررة او النشرات ويمكن الطلب من المنظمة العربية للسياحة 

 لتزويدهم باية مواد عن قطاع السياحة العربي

 فيين اكثر بالمواقع السياحية الفلسطينية وتنظيم جوالت لهم. تعريف الصح 

  .تثبيت التسميات العربية بدل العبرية للمواقع السياحية 

  انشاء كتاب ليكون دليل سياحي للتعرف على المواقع االثرية والتاريخية الموجودة بفلسطين

ا المنظمة العربية للسياحة قامت بتنفيذهالموسوعة العربية للسياحة التي  والدول العربية مثل

 وتطويرها. 

  توجيه االعالم بالدول العربية لدعوة القطاع العام والخاص لالستثمار في االماكن السياحية 

  .اعداد دليل سياحي وخرائط للمناطق السياحية والخدماتية للشوارع والمصارف 

  تفعيل دور البلديات والمؤسسات المحلية في انشاء دوائر سياحية داخلها 

 : مجهورية القمر املتحدة 
  شاركت المنظمة العربية للسياحة ضمن فريق اللجنة العربية للتنمية واالستثمار في جزر القمر

التعريف بدور وغايات البعثة متابعة المشاريع اإلنشائية واالستثمارية حيث تمثلت الزيارة في تم 

المنظمة والتحديات التي تواجهها في العمل على االستقطاب للمستثمرين في مجاالت البنية التحية 

السياحية. والتعريف بجهود المنظمة العربية للسياحة إلنشاء صندوق التنمية السياحية 

 واستعدادها للمساهمة في التدريب والتأهيل والمسح السياحي.

 رة قامت المنظمة بالتواصل مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتنظيم ملتقى ومن نتائج هذه الزيا

استثماري يشمل قطاعات مختلفة ضمنها السياحة والتدريب المهني بالتعاون مع الوكالة الوطنية 

لترقية االستثمار في جزر القمر واتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وسيتم تنظيم رحلة 

 هات المذكورة لزيارة جمهورية القمر المتحدة مرة أخرى.مشتركة مع الج
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 املسئولية االجتماعية للمنظمة:
 

المرحوم الخريجي( ببناء مركز إسالمي ملحق به مسجد أسرة قامت بالمنظمة بالتعاون مع أحد الخيرين )

  .ومستوصف صحي بجزر القمر

 

 دولة ليبيا :
مذكرة تفاهم وبرنامج عمل تنفيذي أثناء زيارة معالي رئيس بدولة ليبيا  المنظمة مع وزارة السياحةقعت و

تتمثل أهم بنودها حول دراسة تنظيم وهيكلة قطاع األمن السياحي بدولة المنظمة على رأس وفد لطرابلس 

بليبيا، وجودة الخدمات السياحية في كافة  السياحة ليبيا ، وبرنامج ضمان االستثمار من خالل وزارة

،  اتها والتي تشمل الفنادق، المنتجعات السياحية، المنتجعات العالجية، وكاالت السفر والسياحةقطاع

اإلرشاد السياحي، المطاعم وغيرها من البرامج المتعلقة بهذا القطاع ، وتدريب وتأهيل عدداً من الشباب 

 الليبي إللحاقهم بهذه الصناعة الكبرى.
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 مصر العربية:مجهورية 
انطالقاً من هدف المنظمة لتنشيط السياحة البينية العربية والمسصاهمة مصع الصدول التصي تصأثرت السصياحة فيهصا 

بفعصصل الظصصروف السياسصصية وانطالقصصاً مصصن اتفاقيصصة التعصصاون التصصي وقعصصت فيمصصا بصصين المنظمصصة ووزارة السصصياحة 

كت المنظمصة فصي حملصة تنشصيط السصياحة بجمهورية مصر على هامش ملتقى السصفر العربصي بصدبي حيصث شصار

صصن رئصصيس المنظمصصة العربيصصة للسصصياحة، الصصدكتور بنصصدر بصصن فهصصد آل فهيصصد، أولصصى رحصصالت مصصصر المصصصرية و دشَّ

عدد من كبصرى شصركات السصفر والسصياحة وعصدد مصن وسصائل  بمشاركةللطيران من جدة إلى الغردقة مؤخًرا، 

مصصدينتي الغردقصصة وشصصرم الشصصيخ مصصن أهصصم المقاصصصد  حيصصث تعتبصصر .اإلعصصالم المقصصروءة والمسصصموعة والمرئيصصة

تأتي في ضوء اسصتراتيجية اسصتعادة الحركصة السصياحية الوافصدة إلصى  حيث أن هذه الرحالت السياحية العربية 

مصر وخاصة من السوق العربية والتي أطلقتهصا وزارة السصياحة فصي السصوق العربيصة وذلصك مصن خصالل تنفيصذ 

 .لتشجيع السائحين العرب لزيارة مصر والمناطق السياحية مجموعة من الحوافز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .تنفيذ ما تم االتفاق مع وزارة السياحة المصرية -

 .ومحافظ البحر االحمر -

 .متابعة ما تم االتفاق عليه مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة  -

 فتح مقر للمنظمة بالغردقة . -
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تدشين مطار الغردقصة الجديصد والصذي قصام بتدشصينه فخامصة المشصير عبصدالفتاح  وكذلك شاركت المنظمة في** 

 السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
 

 اململكة املغربية:
قام وفداً من المنظمة العربية للسياحة برئاسة معالي رئيس المنظمصة الصدكتور بنصدر بصن فهصد آل فهيصد بزيصارة 

وزير السياحة المغربي للمنظمة بجدة حيث تم بحث سبل التعصاون مصع  المملكة المغربية امتداداً لزيارة معالي

المملكة المغربية وجرى اثناء الزيارة لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة المغربية عبداإللصه بنكيصران 

توقيصع اتفاقيصة تعصاون مشصترك مصا بصين المنظمصة العربيصة للسصياحة ووزارة  علصى هصامشبمقر رئاسة الوزراء 

التعصاون المشصترك وسصبل تطصويره والصذي أثنصى دولتصه حيث جرى بحث  احة بالمملكة المغربية الشقيقة. السي

علصصى الجهصصد المتميصصز الصصذي تقصصوم بصصه المنظمصصة التصصي حققصصت الكثيصصر مصصن أهصصدافها فصصي مجصصال التصصدريب والتأهيصصل، 

سصصتثمار، والتحكصصيم واالسصصتراتيجية العربيصصة للسصصياحة، وتنميصصة االسصصتثمارات السصصياحية مصصن خصصالل ضصصمان اال

 لمعالجة قضايا المستثمرين العرب والذي يساهم بتقديم تسهيالت متميزة.

دولصصة رئصصيس مجلصصس الصصوزراء علصصى البرنصصامج التنفيصصذي الصصذي تصصم االتفصصاق عليصصه مصصع وزارة السصصياحة  واطلصصع

 بالمملكة المغربية والذي يتمحور في التالي:

احي وثقصصافي مغربصصي بمدينصصة الطصصائف خصصالل تكصصوين فريصصق عمصصل مشصصترك بهصصدف تنظصصيم أسصصبوعي سصصي -1

 فعاليات الطائف عاصمة المصايف العربية.

 التنسيق لتوأمة ما بين مدينتي الطائف وقلعة مكونة بالمملكة المغربية. -2

 العمل على استقطاب مستثمرين في القطاع السياحي المغربي. -3

 غربية.دراسة إمكانية إنشاء صندوق للحد من الفقر والبطالة بالمملكة الم -4

 تقديم دراسة من قبل المنظمة لتأسيس مشروع القرية العربية لتنفيذه بالمملكة المغربية. -5

 تعزيز التعاون السياحي بين المملكة المغربية والدول العربية . -6

 تنفيذ برامج تدريبية من خالل األذرعة األكاديمية للمنظمة . -7

 دعم الترويج والتسويق السياحي للمملكة المغربية.  -8
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 اجلمهورية اليمنية :

لتدريب الشباب اليمني حيث قامت هذه  –اليمن  –يافة العاملية تأسيس أكاديمية الضتم  .1

 باليمن. 20األكاديمية في تدريب الشباب لدورة كأس الخليج العربي رقم 

 .ومقره الجمهورية اليمنية إنشاء املجلس العربي إلدارة األزمات السياحية .2

في تطوير حيث أسهم هذا امللتقى إقامة امللتقى الثاني لالستثمارات السياحية العربية بصنعاء  .3

 وإنعاش السياحة العربية خاصة فيما يتعلق بإدارة األزمات السياحية والتدريب والتأهيل. 

فاق زيارة معالي وزير السياحة السيد. معمر مطهر األرياني للمنظمة العربية للسياحة حيث تم االت .4

 على التالي:

 تنمية املجتمعات  تنمية السياحية للحد من البطالة من خاللدراسة إمكانية انشاء صندوق لل

 املحلية في ظل السياحة املستدامة بالجمهورية اليمنية .

  تنفيذ برامج تدريبية من خالل األذرع التابعة للمنظمة العربية للسياحة في مجال الجودة

 اإللكترونية واألمن السياحي وغيرها.السياحية ، السياحة 

  من اجل تشجيع املهنيين  لجمهورية اليمنيةتبادل املعلومات الخاصة باإلمكانات السياحية في ا

في واإلعالميين و املستثمرين لتحقيق هذا الغرض و تنمية السياحة في إطار القوانين املعمول بها 

 الجمهورية اليمنية.

 مان االستثمار من خالل وزارة السياحة بالجمهورية اليمنية االتفاق على تقديم بوالص ض

 . الوزارة تشجيع املستثمرين من خالل املشاريع السياحية التي ستقدمها ل

  تقديم االستشارات فيما يخص خطط وبرامج السياحة املستقبلية عبر خبراء املنظمة العربية

 للسياحة.

 حة بالجمهورية اليمنية بما يتوافق مع املرحلة العمل على تطوير االستراتيجية الوطنية للسيا

 الحالية بمساعدة خبراء املنظمة العربية للسياحة.
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 التعاون العربي الدولي:

 

 التعاون العربي الصيين:

"الدورة اخلامسة ملؤمتر رجال االعمال العرب والصينيني الدورة الثالثة لندوة 

 :2013/ 12/ 10 - 9  االستثمارات" الصني

ادرة العالقات االقتصادية(  –بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية )القطاع االقتصادي 

االستثمار السياحي وضمان »ورقة عمل عن شاركت المنظمة بتقديم لحضور الدورة المذكورة اعاله 

 وحضر هذا االجتماع من الجانب العربي :« االستثمارات السياحية

وكيل وزارة المعادن السودانية  –السيد/ عباس الشيخ محمد صالح  –ربي رئيس الجانب الع -

 ورئيس الجانب العربي للمؤتمر

ممثال عن األمين العام لجامعة الدول  –مدير ادارة العالقات االقتصادية  –الدكتور/ثامر العاني  -

 العربية

بة عن السيد/عدنان نيا –السيد/ عبدالرحمن الجريسي ، رئيس مجلس األعمال السعودي الصيني  -

 قصار

 سفراء الدول العربية  -

 المنظمات العربية : -

o ة للسياحةيالمنظمة العرب 

o المنظمة العربة للتنمية الزراعية 

o اتحاد المستثمرين العرب 

 بعض المسؤولين من غرف التجارة والصناعة بالدول العربية -

 بعض المسؤولين في المجالس االقتصادية للدول العربية -

 بعض من هيئات االستثمار بالدول العربية  -

 رجال اعمال عرب  -
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 الجانب الصيني :

  نائب رئيس مجلس االدارة بمؤتمر االستشاري السياسي الصيني –السيد/ تشن وان 

  رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية  ورئيس الجانب الصيني  –السيد/ وان جييفي

 للمؤتمر

 حاكم مقاطعة سيتشوان  –كونغ  السيد/ ويي 

  رئيس فرع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في مقاطعة سيتشوان –السيد/ لي قانغ 

 ورؤساء ومدراء مراكز للتجارة الدولية 

 ورؤساء ومدراء وممثلين عن شركات صينية 

الى بناء كل  قامت المنظمة بعرض ورقة عمل عن اهمية السياحة والسياحة بالدول العربية اضافة -

 تعاون سياحي ما بين الصين والدول العربية.

 ثمار واهميته.تتم عرض ملف كامل عن ضمان االس -

 .هتمت بموضوع تم التحدث مع الشركات التي ا -

 

 :2013/ 12/ 17 - 15  "الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي العربي الياباني"

ادرة العالقات االقتصادية(  –العربية )القطاع االقتصادي بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول 

االستثمار السياحي وضمان »لحضور الدورة الثالثة المذكورة اعاله فقد قمنا بتحضير ورقة عمل عن 

للدول العربية  وكان الحضور على الفتا بمستواها وايضا صاحبه معرض« االستثمارات السياحية

نائب االمين العام لجامعة –المستوى العربي بمعالي السيد/ احمد بن حليي ة وكان تمثيليوالشركات اليابان

 ة وعن الجانب الياباني السيد/ توشيميتسو موتييغا وزير االقتصاد والتجارة يالدول العرب

مشارك بناء على تصريح الجانب الياباني من كال الجانبين الياباني والعربي  1000شهد االجتماع أكثر من 

 ة.يوزراء ومسؤولين و رجال األعمال ومنظمات واتحادات عربمن بينهم 

تم تأسيس المنتدى االقتصادي العربي الياباني كإطار للحوار على المستوى الوزاري من خالل توحيد 

( وأعضائه،  LASجهود حكومة اليابان و مجتمع األعمال في اليابان بالتعاون مع جامعة الدول العربية )

القتصادية العالقة بين اليابان والدول العربية من خالل التعاون في مجموعة واسعة لغرض زيادة تعزيز ا

 من المجاالت بما في ذلك التجارة واالستثمار والطاقة والعلوم والتكنولوجيا ، و تنمية الموارد البشرية.
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بنجاح في طوكيو في عام وعقدت االجتماعات األولى و الثانية والثالثة للمنتدى االقتصادي العربي الياباني 

 1000على التوالي . شهد كال االجتماعين أكثر من   2013،وفي  2010وفي تونس في عام  2009

 مشارك من كل جانب الياباني و العربي من بينهم وزراء ومسؤولين و رجال األعمال. 

عون على اليابان لتوسيع الدول العربية تسعى اآلن لتنويع اقتصاداتها و صناعاتها كما تحديا كبيرا ، و يد

العالقات االقتصادية مع المنطقة العربية بأكملها. هذا هو فرصة كبيرة للشركات اليابانية لتوسيع أعمالهم. 

من خالل عقد هذا المنتدى، ومن المتوقع أن يتم تعزيز وجود و قدرة االتصاالت اليابانية في المنطقة 

إلى تطبيق دبلوماسية اليابان االقتصادية ، أو الموارد العربية ، وهذا سوف يسهم في نهاية المطاف 

 الدبلوماسية ، على وجه الخصوص.

 

 :ما قامت به املنظمة خالل املؤمتر 
ر على الجانبين العربي عرض فيلم المنظمة عن السياحة بالدول العربية وكان له اثر كبي -

 .والياباني

اه جميع الحاضرين واعرب رئيس انتبة العربية للسياحة التي شدت عرض ورقة عمل المنظم -

الياباني عن اعجابه عن طرح قطاع السياحة للتعاون  ةالجلسة برلماني ونائب وزير الخارجي

 العربي الياباني.

 

 

 التعاون العربي الرتكي :

 مشروع السياحة البحرية )الكروز( : -

ريخها التي تلببي تتميز السياحة بالدول العربية بثراء بيئتها وتنوعها وعمق حضارتها وتا

ومن اشهر انواع السياحة بالدول  ةاحتياجات وأذواق وثقافات ورغبات مختلفة ومتباين

العربية الترفيهية والسياحة العالجية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية وسياحة 

 المغامرات وغيرها من انواع.

المتخصصة في مجال  فإن المنظمة العربية للسياحة قامت بالتباحث مع إحدى الشركات

سياحة الكروز من الجمهورية التركية حيث ستنطلق رحالت الكروز مروراً ببعض الدول 

 العربية المطلة على الشواطئ .
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 معلومات عن سفينة الكروز

 

 

 

 M/V Agean Paradise : االسم 

 1990 : تاريخ الصنع

 23287 : الوزن اإلجمالي

 9008 : الوزن الصافي

 متر 174 : الطول

 متر 24 : العرض

 متر 6.80 : العمق 

 38.90 : ارتفاع أعلى من مستوى البحر

 325 : عدد الركاب

 شخص 748 : الحد األعلى لعدد الركاب

 123 : عدد غرف الربان

 317 : عدد الربان والموظفين

 1162 : االستيعاب اإلجمالي للعدد البشري



 

 

 

 

63 

 

 

 
  

 األومسة واجلوائز واملشاركات 

 يف الدول العربية واألجنبية
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 األومسة والقالدات املمنوحة من املنظمة العربية للسياحة:

 
 

الشخصيات التي ساهمت في تطوير العمل السياحي عدداً من قادة الدول وأ( قامت المنظمة بتكريم 

 : وهمقالدة المنظمة العربية للسياحة ودعم أعمال المنظمة 

 فخامة رئيس دولة فلسطين السيد. محمود عباس. -

 فخامة رئيس جمهورية السودان المشير. عمر حسن البشير. -

 .فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية -

 دولة المهندس. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية -

 لفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم.صاحب السمو الملكي األمير. خالد ا -

صاحب السمو الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة  -

 واآلثار.

 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور. نبيل العربي. -

 ولة اإلمارات العربية المتحدة.صاحب السمو الشيخ. عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير خارجية د -

 

 ب( المكرمين بوسام المنظمة العربية للسياحة هم:

 معالي السيد. عبدالملك الخليلي وزير السياحة بسلطنة عمان سابقاً. -

 معالي والي مدينة بورصة. -

 وزير السياحة بجمهورية مصر العربية.األستاذ. هشام زعزوع معالي  -

( لمجلس وزراء السياحة العرب 15رئيس الدورة ) الدكتور. محمد بن عبدالكريم الهد معالي -

 ووزير السياحة واآلثار والحياة البرية بجمهورية السودان.

 معالي الشيخة . مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة بمملكة البحرين. -

 للتنمية. معالي الدكتور. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي -

 معالي الدكتور. محمد بن علي كومان األمين العام لمجلس وزراء  لداخلية العرب. -

 معالي السيدة. ُرلى معايعة وزيرة السياحة واآلثار بدولة فلسطين. -

 

 ج( الشخصيات المرشحة الستالم القالدة من الطبقة الممتازة:

 كة البحرين.صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممل -

 صاحب الجاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. -
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تكريم  تم ( ونظراً لدور المنظمة المتميز لتحقيق الكثير من اإلنجازات في المجال السياحي فلقدد

معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة بأوسمة وجوائز إقليمية ودولية من عدد من الدول العربية 

فخامة رئيس دولة فلسطين السيد. محمود عباس بوسام ، حيث كرمه والعالمية   ميةواإلقلي

من الجمهورية التركية تكريمه االستحقاق والتميز الذهبي رفيع المستوى من الدرجة األولى و

 لدوره في دعم التعاون العربي التركي في المجال السياحي. 
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 ا املنظمة :نحهاجلوائز اليت مت
. جائزة السياحة الدولية الدفة الذهبية ورئيسها الفخري جاللة الملك. عبدهللا الثاني بن الحسين ملك 1

المملكة األردنية الهاشمية حيث منحت هذه الجائزة لعدد من الشخصيات الهامة على مستوى العالم العربي 

 المنطقة.حيث منحت تقديراً لدورهم لدعم السياحة على مستوى 

. جائزة ابن بطوطة للسياحة العربية ورئيسها الفخري جاللة الملك. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 2

 البحرين. 

 . قالدة ووسام المنظمة لتكريم الشخصيات الفاعلة في قطاع السياحة.3

 

 ائزة السياحة الدولية )الدفة الذهبية(:املكرمني جب
للسياحة بتكريم عدداً من أصحاب السمو والمعالي بجائزة السياحة الدولية تقديراً . قامت المنظمة العربية 1

 وعرفاناً لدورهم في دعم السياحة العربية وهم:

صاحب السمو الملكي األمير. خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة تقديراً لدوره في سن  -

ة والتطور الذي شهدته منطقة أبها أثناء تولى سموه الكريم مفهوم السياحة في المملكة العربية السعودي

 أمارتها حيث أصبحت على خريطة السياحة اإلقليمية وأصبحت من أهم وجهات السياحة في العالم العربي .

معالي الدكتور. نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية تقديراً وعرفاناً لدعم جامعة الدول العربية  -

ظمات العمل العربي المشترك ورعايتها المستمرة للملتقيات والمؤتمرات العربية العربية أو العربية لمن

 الدولية التي نظمتها المنظمة العربية للسياحة.
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معالي السيد. عمرو موسى األمين العام السابق لجامعة الدول العربية تقديراً وعرفاناً لدعم جامعة الدول  -

 وأنشطتها. العربية للمنظمة

مملكة البحرين تقديراً لدورها في دعم السياحة  –معالي الشيخة. مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة  -

 العربية وأنشطة وأعمال المنظمة العربية للسياحة.

معالي السيد. نبيل حسن الفقيه وزير السياحة بالجمهورية اليمنية تقديراً وعرفاناً لدوره في دعم القطاع  -

 لسياحي العربي وأنشطة وأعمال المنظمة العربية للسياحة.ا

معالي الشيخ. عبدالملك بن عبدهللا الخليلي وزير السياحة بسلطنة عمان تقديراً لدعمه أنشطة وأعمال  -

 المنظمة إبان ترؤسه المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

الصناعات التقليدية بالمملكة المغربية تقديراً لدوره في دعم معالي السيد. ياسر الزناكي وزير السياحة و -

 السياحة العربية ودعم أنشطة المنظمة العربية للسياحة.
 

 2014تكريم معالي رئيس املنظمة بوسام االستحقاق للقيادة احلكيمة لعام 
 

السصصصصصياحة  منحصصصصصت المنظمصصصصصة العربيصصصصصة للمسصصصصصئولية االجتماعيصصصصصة وأكاديميصصصصصة تتصصصصصويج وباعتمصصصصصاد منظمصصصصصة

العالميصصة لهيئصصة األمصصم المتحصصدة معصصالي الصصدكتور بنصصدر بصصن فهصصد آل فهيصصد رئصصيس المنظمصصة العربيصصة للسصصياحة 

م لصصصصدوره المتميصصصصز فصصصصي دعصصصصم 2014الوشصصصصاح األرجصصصصواني ووسصصصصام االسصصصصتحقاق للقيصصصصادة الحكيمصصصصة  للعصصصصام 

ر عصصصدداً مصصصن السصصصياحة البينيصصصة علصصصى امتصصصداد الصصصوطن العربصصصي فصصصي احتفاليصصصة أقيمصصصت بمدينصصصة دبصصصي بحضصصصو

 أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين وكبار رجال المال واألعمال .
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 :يف امللتقيات واملؤمترات العربية والدوليةاملشاركات 
والذي عقد في القاهرة حيث  السياحيين المؤتمر الدولي حول األمن والسالمةالمشاركة في  (1

أثناء المشاركة في هذا المؤتمر التشرف بالسالم على فخامة رئيس جمهورية مصر جرى 

 العربية المشير. عبدالفتاح السيسي 
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م المنامة برعاية كريمة من صاحب السمو رئيس 2013تدشين عاصمة السياحة العربية لعام  (2

 مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير 2013العربية لعام  تدشين عاصمة المصائف (3

 منطقة مكة المكرمة األمير. خالد الفيصل.

المشاركة في اجتماعات القمم العربية االقتصادية والتنموية وهي قمة الكويت االقتصادية وقمة  (4

جامعة الدول  شرم الشيخ االقتصادية وقمة الرياض التنموية واالقتصادية وقامت بالتنسيق مع

 العربية إلدراج بند كامل للقطاع السياحي العربي .

 المشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب. (5

 اللجنة العليا للعمل العربي المشترك على مستوى جامعة الدول العربية.المشاركة في اجتماعات  (6

 المشاركة في هيئة تحكيم جائزة الجودة السياحية. (7

 السياحية العربية . االستراتيجيةالمشاركة في فريق عمل إعداد  (8

 تكليف المنظمة بإعداد دراسة عن التنافسية السياحية. (9

المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية لهيئة األمم المتحدة  (10

 بكازاخستان.

 المشاركة في ملتقى السياحة للدول اإلسالمية في جدة. (11

 –السنغال  –شاركة في اجتماعات وزراء السياحة للدول اإلسالمية كمراقب )السعودية الم (12

 سوريا(.

المشاركة في ملتقيات االستثمارات السعودية األول والثاني بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة  (13

 واآلثار.

 المشاركة في ملتقى االستثمارات السياحي . (14

 حي الثالث والرابع والخامس في سوريا )دمشق (.المشاركة في ملتقى االستثمار السيا (15

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بدولة الكويت.85المشاركة الدورة ) (16

( لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 133المشاركة في اجتماعات الدورة العادية ) (17

 وزراء الخارجية.

ة جوبا بالتعاون مع جامعة المشاركة في مؤتمر دعم االستثمارات في جنوب السودان بمدين (18

 الدول العربية. 

 المشاركة ضمن وفد بعثة اللجنة العربية للتنمية  االستثمار في جزر. (19

( بعمان )المملكة األردنية 42المشاركة في اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ) (20

  الهاشمية(.

 المغرب.المشاركة في المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة في  (21

 المشاركة في المؤتمر الدولي العربي األول للمدن الساحلية العربية باإلسكندرية . (22

 المشاركة في تنظيم ورشة عمل " تنافسية السياحة والسفر" ليبيا  (23

 المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للسياحة المسئولة في الوجهات السياحية بمسقط. (24

 االقتصادية والتنموية واالجتماعية  بشرم الشيخ . المشاركة في القمة العربية الثانية (25

المشاركة في اجتماعات لجنة مسئولي الترويج والتسويق السياحي في الدول العربية للتصدي  (26

 لمحاوالت إسرائيل الترويج عن المواقع السياحية الفلسطينية والسورية .

 سياحة بطرابلس.المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي لل (27

 السعودي في كافة دوراتها.المشاركة في فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني  (28

 زيارة مقر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة "أجفند" .  (29

 المشاركة في مهرجان ألوان السعودية بالرياض .  (30
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مع وزارة السياحة بالجمهورية تنظيم مؤتمر االستثمار السياحي العربي األول بالتعاون  (31

 السورية وجامعة الدول العربية .

إقامة عدد من المؤتمرات اإلعالمية سواء بمقر المنظمة أو خارجها وذلك إلبراز أهمية السياحة  (32

 العربية كنوع من التسويق والترويج اإلعالمي .

ن مع وزارتي المشاركة في مؤتمر الطيران منخفض التكلفة بالجمهورية السورية بالتعاو (33

 السياحة والنقل والجامعة العربية .

 المشاركة والتعاون بتنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل داخل المنطقة العربية وخارجها  (34

 الملتقى العربي الياباني . (35

 . 2011الملتقى العربي الصيني  (36

بالتعاون مع وزارة المشاركة في إقامة الملتقى الثاني لالستثمار السياحي العربي بصنعاء  (37

 السياحة بالجمهورية اليمنية .

التعاون مع جمهورية مصر فيما يتعلق باختيار اإلسكندرية كعاصمة للسياحة العربية من خالل  (38

 إنشاء قرية عربية وتنظيم الفعاليات السياحية .

 الخطة النموذجية لألمن السياحي . (39

 مات " .المشاركة في حلقة عمل " تقييم المخاطر وإدارة األز (40

إقامة اكبر ملتقى للسياحة اإللكترونية بالتنسيق مع االتحاد الدولي للسياحة اإللكترونية خالل  (41

م بمدينة شرم الشيخ برعاية كريمة من معالي أمين عام 2008ديسمبر 19-15الفترة من   

 جامعة الدول العربية والذي يعد من أول الملتقيات على مستوى العالم في هذا المجال. 

 م .2009قامة ملتقيات للسياحة اإللكترونية في الغردقة في العام إ (42

المشاركة في تنظيم بعض المهرجانات السياحية ببعض الدول العربية وتنظيم بعض األسابيع  (43

 السياحية بالتعاون مع أكاديمية الضيافة ببيروت .

ل الفترة من رعاية "مؤتمر أصول وفنون التسويق اإللكتروني لقطاع السياحة والسفر" خال (44

 م ببيروت" .25-26/02/2010

 م.2009بمدينة شرم الشيخ في العام   رعاية الملتقى العربي األول لإلعالم السياحي (45

 م.2010رعاية الملتقى العربي الثاني لإلعالم السياحي بمدينة اإلسكندرية في مارس  (46

ية لإلعالم المصري" رعاية مؤتمر جمعية خريجي اإلعالم المصرية بعنوان "المعايير األخالق (47

وتكريم معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة من قبل جمعية خريجي اإلعالم نظير إنجازاته 

  بالمنظمة العربية للسياحة وكل المواقع التي تقلدها بالسابق.

 م .2011إقامة الملتقى األول لتنشيط السياحة العربية بمدينة شرم الشيخ في شهر ابريل  (48

مؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية بمقر جامعة الدول العربية في شهر ابريل المشاركة في ال (49

 م .2011

المشاركة في المؤتمر العربي لالستثمار المصرفي، الصناعي، السياحي والعقاري ببيروت في  (50

 م .2010شهر سبتمبر 

ديسمبر المشاركة في المؤتمر الخامس والثالثين لقادة الشرطة واألمن العرب ببيروت في شهر  (51

 م .2011

م برعاية 2012إقامة الملتقى العربي التركي األول للسفر والسياحة ببورصة في شهر ابريل  (52

 دولة رئيس مجلس الوزراء التركي السيد. رجب طيب اردوغان .

  Private Sector Cooperation for Enhancing  Intra-OIC Tourism Izmirالمشاركة في  (53

بالتعاون مع صندوق األقصى بالبنك اإلسالمي للتنمية ضمن أجنحة إقامة جناح لألقصى الشريف  (54

 الملتقى العربي التركي األول للسفر والسياحة. 

 المشاركة في ورشة السياحة الخضراء بالجزائر. (55
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 المشاركة في معرض السودان العالمي للسياحة والتسوق األول. (56

 .المستدامة الخليجي الرابع بالرياضالمشاركة في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية  (57
 

 جبدة: مبقر املنظمة العربية للسياحة استضافة االجتماعات 
 ( للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر المنظمة بجدة.10استضافة الدورة ) (1

لعربي ( للجنة التنسيق العليا للعمل ا42استضافة المنظمة العربية للسياحة اجتماعات الدورة ) (2

المشترك بمقرها بجدة برعاية وحضور معالي األمين العام لجامعة الدول الدكتور. نبيل العربي 

وبدعم من صاحب السمو الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 

 للسياحة واآلثار.
 

 :م2014 -2013اليت أقامتها املنظمة خالل عامي  املؤمترات وورش العمل
إقامة عدد من المؤتمرات اإلعالمية سواء بمقر المنظمة أو خارجها وذلك إلبراز أهمية السياحة  (1

 العربية كنوع من التسويق والترويج اإلعالمي .

 ورشة عمل السياحة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني. (2

 .دورة إدارة الجودة الشاملة للفنادق والتحكم للمطاعم  (3

  .مان سالمة الغذاء دورة كيفية تطبيق نظم ض (4

 .دورة إدارة الجودة والتحكم للمطاعم   (5
 

 :للدول العربية الزيارات اخلارجية 
بالتنسيق مع معالي وزيرة الثقافة بمملكة البحرين الشيخة. مي بنت محمد آل خليفة قام معالي  (1

الجاللة رئيس المنظمة والوفد المرافق له بزيارة مملكة البحرين والتشرف بالسالم على صاحب 

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأصحاب السمو والدولة.
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استقبل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ / صباح األحمد الصباح وسموه ولي عهده وسمو  (2

 رئيس مجلس الوزراء معالي رئيس المنظمة والوفد المرافق لمعاليه أثناء زيارة الكويت. 
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 اصدارات املنظمة :

 

 .تقرير تنافسية السياحة والسفر 
 

 

 

 

 .كتاب األمن السياحي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كتاب اقتصاديات السياحة في الوطن العربي 
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 شركاء املنظمة االسرتاتيجيني :

 

 .مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بجدة 

 . المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم 

 .بنك البحرين والكويت 

 عضو مجموعة البنك  المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات(

 .اإلسالمي للتنمية(

 . المؤسسة العربية لتأمين االستثمار 

 . األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 . شركة سويس بل العالمية 

  شركة نورجيه. 

 .شركة بناء القابضة بمملكة البحرين 

 .شركة المقاولون العرب الشرق األوسط 
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 االتفاقيات ومذكرات التفاهم:

 املوضوع م

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة واآلثار بالمملكة األردنية الهاشمية  .1

 مذكرة تعاون مع هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة والفجيرة  .2

 مذكرة تعاون مع وزارة الثقافة بمملكة البحرين  .3

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة بالجمهورية التونسية  .4

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة بجيبوتي  .5

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة واآلثار بجمهورية السودان  .6

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة واآلثار بالجمهورية العراقية  .7

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة واآلثار بدولة فلسطين  .8

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة بجمهورية القمر المتحدة  .9

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية  .10

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة بالمملكة المغربية   .11

 مذكرة تعاون مع وزارة التجارة والسياحة والصناعات التقليدية بموريتانيا  .12

 بالجمهورية اليمنية مذكرة تعاون مع وزارة السياحة  .13

 مذكرة تعاون مع وزارة السياحة بدولة ليبيا  .14

 لتعاون مع البنك اإلسالمي للتنميةتعاون مع امذكرة   .15

 مذكرة تعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب  .16

 مذكرة تعاون مع منظمة السياحة العالمية   .17

 مذكرة تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية   .18

 مذكرة تعاون مع المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم  .19

 مذكرة تعاون مع صندوق الودائع واألمانات بتونس.  .20

 مذكرة تعاون مع اتحاد اذاعات الدول العربية بتونس.  .21

 مذكرة تعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.  .22

 الليبية األفريقية للطيران.مذكرة تعاون مع الشركة   .23

 بروتوكول التعاون مع شركة اإلدريسي التعليمية بالرياض.  .24

 مذكرة تعاون عربي تركي مع والية بورصة   .25

 اتفاقية إنشاء البنك السياحي العربي  .26

 اتفاقية صندوق المملكة األردنية الهاشمية للتنمية السياحية  .27
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 السياحيةاتفاقية صندوق السودان للتنمية   .28

 اتفاقية صندوق جمهورية القمر للتنمية السياحية  .29

 اتفاقية عقد مؤتمرات لألمن السياحي  .30

 مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار بالكويت اتفاقية ضمان االستثمارات العربية السياحية  .31

لتأمين االستثمار اتفاقية ضمان االستثمار مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )المؤسسة اإلسالمية   .32

 وائتمان الصادرات

 اتفاقية تعاون المنظمة العربية األوربية للبيئة   .33

 اتفاقية القرية العربية مع مجموعة الخريجي الهندسية  .34

 اتفاقية بنك البحرين والكويت كذراع استثماري للمنظمة  .35

 اتفاقية شركة رتاج للفنادق والضيافة لتأسيس معهد تدريب بجزر القمر  .36

 اتفاقية شركة سيرايبس لتنظيم المعارض والمؤتمرات  .37

 اتفاقية تعاون مع شركة نماء وثراء العالمية للتدريب  .38

 اتفاقية تعاون لتنفيذ دورات تسويق إلكتروني بالدول العربية  .39

 اتفاقية تعاون مع الجامعة األميركية للثقافة والتعليم ببيروت   .40

 بأبوظبي  الدولية لإلدارة الفندقية والسياحة األوروبيةالكلية مذكرة تفاهم مع   .41

 مذكرة تفاهم مع كلية مسقط الجامعية  .42

 اتفاقية تعاون مع مجلس الوحدة االقتصادية العربية  .43

 اتفاقية تدريب وتنمية الموارد البشرية في معاهد نيوهورايزن العالمية  .44

 اتفاقية تأسيس صناديق استثمارية سياحية   .45

 مكتب إقليمي للمنظمة باألردناتفاقية فتح   .46

 اتفاقية تأسيس شركة اكتتاب القابضة للمساهمة في تأسيس المشاريع السياحية  .47

 اتفاقية تنسيق المسح السياحي لجمهورية السودان  .48

 اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية   .49

 ومقره بالجمهورية اليمنيةاتفاقية إنشاء المركز العربي إلدارة األزمات السياحية   .50

اتفاقية تعاون مع مكتب البكري لالستشارات اإلدارية لتأسيس شركة عربية إلعداد دراسات   .51

 الجدوى للمستثمرين 

 تأسيس شركة طيران عارض منخفض التكاليف اتفاقية تعاون مع مجموعة عارف الكويتية ل  .52

 اتفاقية تأسيس نادي العطالت العربية )تايم شير(  .53
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اتفاقية تعاون مع شركة النافذة الدولية لتنفيذ برامج وربط إلكتروني للوزارات والهيئات ومقدمي   .54

 الخدمات في الدول العربية 

 اتفاقية إصدار موسوعة سياحية للدول العربية  .55

 اتفاقية إنشاء موقع إلكتروني للتسويق السياحي عبر موقع إجازتي  .56

 بالتعاون مع شركة األردنية للطيراناتفاقية تأسيس شركة عربية للنقل الجوي   .57

 إصدار مجلة السياحة العربية اتفاقية  .58

 اتفاقية تعاون مع اللبنانية لإلرسال إلنشاء قناة للسياحة العربية   .59

اتفاقية تعاون مع غرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة بجمهورية مصر العربية للترويج   .60

 والتسويق السياحي

 مؤسسة تالة اإلعالمية إلصدار مجلة إعالمية مذكرة تفاهم   .61
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 :الشامل   ) تطبيق على اجلوال ( يالعرب يالدليل السياح
 ً مجال  يدور التكنولوجيا واستخداماتها المتعددة ف بأهميةمن المنظمة وأتت فكرة الدليل من حاجة ايمانا

على الموبايل وهو الدليل  يفقد شارفت على االنتهاء من اهم مشروع عرب يوالتنشيط السياح ةالسياح

 على الموبايل . يالعرب يالسياح

السائح بكل  لكل الدول العربية سهل االستعمال  عن طريق الموبايل يزود يعبارة عن دليل سياح والدليل

المعلومات السياحية المفيدة عن البلدان العربية وعند االنتهاء من هذا الدليل المتوفر بعدة لغات نهاية 

تنزيل  شخص االن ألىعلى حد سواء ويمكن  يوالغرب يفيد منه السائح العربتسوف يطلق ليس 2014

وبكل سهولة سيجد ( Arab Tourismعن ) جهاز المحمولعلى  البحثخانة  يالتطبيق بالبحث ف

 المنظمة ليقوم بتحميل البرنامج . شعار

 االندرويد واالبل . ياالن على نظامالبرنامج يعمل 

 

  

 هذا الدليل بثالثة عشر لغة أهمها اللغة العربية
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 السياحة االلكترونية والتسويق االلكترونى :
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 يمتنوعه ف ةدورة تدريبي 17بعقد اكثر من  2014لعام  ةخطتها التدريبي ةانهت المنظمة العربية للسياح

هذا المجال  يالتدريب ف بأهميةااللكترونية وذلك ايمانا منها  ةوالسياح يمجاالت التسويق االلكترون

محترف قادر على فتح اسواق جديدة والوصول للسوق المستهدف  يلتخريج واعداد مسوق الكترون

والخطة ممتدة الى عام  ةووسائل االتصال الحديث لإلنترنتوتحسين صورة بالده من خالل االستخدام االمثل 

لعمل والندوات والحلقات الدراسية حيث تم اعتماد خطة شاملة للعديد من الفعاليات وورش ا 2015

 يفعالية بدا بالفعل االعداد لها من االن  كما شاركت المنظمة ف 30تجاوزت اكثر من  ةوالدورات التدريبي

والسياحة االلكترونية بجده والرياض والطائف  ودبى  يندوات هامة عن اهمية التسويق االلكترون

 .لبنان ة ومصر ووالمملكة المغربي

إن العنصر البشري له أهميه كبرى في منظمات األعمال وهو الذي  ةللسياح ةالعربي ةن المنظمايمانا م

 ةلتنظيميايقود بدفع بقيه العناصر للمشروع وهو أيضا يمثل العنصر أألساسي في أحداث التغيرات 

مرونة فان التدريب يتمتع بقدر كبير من ال ةلمنظماوالتغيرات الضرورية لرفع الكفاءة واألداء في 

  .واالستجابة لهذه التغيرات

ونظرا للتغييرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع العالمي مع دخول عصر المعلومات وثورة االتصاالت ، فان 

الحاجة ماسه في هذا الوقت بالذات إلى تطوير برامج المؤسسات التدريبية لكي تواكب تلك المتغيرات  

ً للتطورات التقنية الحديثة ، و أن ان يكون التدريب له صف المنظمة وراعت ة التدرج و أن يكون مواكبا

 .يتناسب مع المستويات الوظيفية للعاملين 

كل المجاالت ولكل القطاعات  يشامل و متكامل ف  يبرنامج تدريب ةللسياح ةالعربي ةوقد اعدت المنظم

بالتنسيق مع اهم المعاهد  وذلك اإللكترونيمجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتسويق  يوخاصة ف

 ةويصلح للقطاعين العام والخاص ولكل االنشط  ةوالعالمي ةالعربي ةواالكاديميات والمنظمات المتخصص

 بها ارتباطا مباشرا . ةوالسفر والطيران والفنادق ولكل االنشطة المرتبط ةنشاط السياح وباألخص
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واليت  الصادرة عن القمم العربية تقوم املنظمة العربية للسياحة مبتابعة القرارات

 :  ومن أهمها تتعلق بالسياحة
تمنح كافة التسهيالت االئتمانية والضريبية التي تتمتع بها  استراتيجيةاعتبار السياحة صناعة  (1

 صناعات التصدير.

أن تركز سياسات التنمية السياحية العربية على االستثمار األمثل لما يتملكه الوطن العربي من  (2

مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية وذلك من خالل توفير البنية 

 األساسية الالزمة والمشجعة على السياحة واالستثمار.

 وسائل الحد من اشتراط تأشيرات الدخول بين الدول العربية . (3

 السياحية العربية . االستراتيجية (4

تكامل السياحي العربي وبحث سبل توفير دراسات الجدوى بلورة المشروعات المطلوبة لتحقيق ال (5

 االقتصادية لتلك المشروعات.

 مساواة السائح العربي بالمواطن وعدم التمييز بينهما . (6

التأكيد على أهمية استمرار الدول األعضاء في جهودها على المستوى الوطني لتنفيذ البرنامج  (7

 ربية.العربي للحد من الفقر والبطالة في الدول الع

دعوة الدول العربية على تهيئة البيئة االستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة  (8

 باالستثمار في القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
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 )تصور مبدئي(

صندوق التنمية السياحية للحد من البطالة 

 اجملتمعات األقل حظًا سياحيًامن خالل تنمية 

 التنمية السياحية للحد من البطالة 
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جهود املنظمة يف حتليل تنافسية 

 2013قطاع السياحة والسفر للعام 

 



 

 

 

 

90 

 

 

 مقدمة :
قامت المنظمة العربية للسياحة بإصدار اول تحليل لتنافسية السياحة والسفر للدول العربية في عام 

الوزاري ( للمجلس 13دولة عربية وتم عرض هذه النتائج على الدورة ) 14وكانت ل   2010

 . وبناء على  ما قدمته المنظمة اصدر2010يونيو  3-2االسكندرية الذي عقد في العربي للسياحة 

( :"توجيه الشكر الى المنظمة 5المجلس الوزاري العربي للسياحة قراره بالبند الثاني رقم )

العربية للسياحة على عرض وتحليل التنافسية السياحية العربية وتكليفها بإصدار تقرير حول 

احية التنافسية السياحية العربية كل سنيتين ........." ايضا عقد ورشة عمل بأوضاع التنافسية السي

 العربية.

تحليل نتائج تقرير تنافسية السياحة والسفر للدول وعليه قامت المنظمة بعد ذلك بإصدار التقارير ل 

الجداول التحليلية مدى تقدم أو ومقارنة السنة األخيرة مع السنوات الماضية كما وضحت العربية 

التي ادت الى التقدم أو تراجع مرتبة الدول العربية في تنافسية السياحة والسفر والمؤشرات 

  .والمتغيراتللمؤشرات في األعمدة الرئيسية لألعمدة الرئيسية والتراجع من خالل تحليلنا 

 دولة عربية 13دولة منها  140كان عددها من جميع انحاء العالم دول  2013عام  وضم تقرير

ن وبسبب االوضاع دولة عربية ولك 15كان عدد الدول العربية  2011مع العلم بان تقرير عام 

 التي تمر بها المنطقة فلم تستطع بعض الدول من المشاركة في التقرير.

لطالما كان الهدف األول للمنظمة العربية للسياحة القيام بدورها تجاه السياحة العربية إليجاد و

اع لذا هذا القط اطالسبل لسياحة عربية مستدامة، وكان هذا التقرير الذي  أخذ جدالَ كبيراَ في أوس

فأن المنظمة العربية للسياحة قامت إعداد هذا التقرير الذي يقدم تحليالَ لنتائج تقرير تنافسية 

ولتترك القرار النهائي لكل دولة  في التعامل مع هذه  .(2013 -2008سفر للسنوات لالسياحة وا

 النتائج. 

 

 

 منهجية التقرير :

 3لتحليل قدرة تنافسية القطاع السياحي في الدول المشاركة على   أعتمد التقرير في منهجيته

متغير تم قياسها  75مؤشر ولكل مؤشر متغيرات بمجموع وقدرة  14محاور رئيسية انبثق منها 

بناءا على بيانات من مصادر عالمية مختلفة ومن خالل استطالعات الرأي التي قام بها المنتدى 

، 2008قمنا بتحليل التقارير مع مقارنة كل متغير للسنوات األخيرة االقتصادي العالمي )دافوس( و

 .2013و  2010، 2009
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 وتتلخص هذه المحاور والمؤشرات كما يلي

 

  

 

  
 اإلطار التنظيمي والقانوني 

 البنية التحتية وبيئة األعمال

 الموارد البشرية والطبيعية والثقافية والطبيعية

 سياسة اللوائح والتعليمات

 االستدامة البيئية

 األمن والسالمة

 معايير الصحة والسالمة

والسياحة   تفضيل السفر  

جويالبنية التحتية للنقل ال  

 البنية التحتية للسياحة  

 البنية التحتية لتقنية الحاسوب والمعلومات

األرضي البنية التحتية للنقل  

 منافسة األسعار  في صناعة السياحة والسفر

 الموارد البشرية

السفرلسياحة وعلى ا االنفتاح  

 المصادر الطبيعية

 المصادر الثقافية

مؤشرات 9  

مؤشرات 7  

مؤشرات 4  

مؤشرات 4  

مؤشرات 5  

مؤشرات 7  

مؤشرات 5  

مؤشرات 5  

مؤشرات 5  

مؤشرات 3  

مؤشرات 10  

مؤشرات 4  

مؤشرات 4  

مؤشرات 3  
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 ئج تحليل التقرير للدول العربية نتا

ويوضح الجدول التالي اخر تحليل قامت به المنظمة العربية للسياحة ويبين تنافسية السياحة والسفر 

 .2013للدول العربية والتغيير الذي تم خالل السنوات الماضية حتى تقرير 

 

 
 

 

 

 

عربيا دوليا عربيا دوليا عربيا دوليا عربيا دوليا اسماء الدول العربية المشاركة

14 دولة 140دولة 15 دولة 139دولة 14 دولة 133دولة 14 دولة 130دولة
 التسلسل حسب مرتبة الدولة  في تقرير تنافسية السياحة 

والسفر  2013

1 28 1 30 1 33 3 40 اإلمارات العربية المتحدة

2 41 3 42 2 37 1 37 دولة قطر

3 55 2 40 3 41 4 48 مملكة البحرين

4 57 5 61 7 68 8 76 سلطنة عمان

5 60 7 64 5 54 5 53 المملكة األردنية الهاشمية

6 62 6 62 8 71 9 82 المملكة العربية السعودية

7 69 8 70 لم تشارك لم تشارك الجمهورية اللبنانية

8 71 10 78 9 75 7 67 المملكة المغربية

9 85 9 75 6 64 6 66 جمهورية مصر العربية

10 101 11 95 11 95 10 85 دولة الكويت

11 132 13 115 13 113 12 102 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

12 133 لم تشارك لم تشارك لم تشارك اليمن

13 134 15 136 14 127 14 122 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

4 47 4 44 2 39 الجمهورية التونسية

12 105 10 85 11 94 الجمهورية العربية السورية

14 124 12 112 13 104 ليبيا

تحليل لتقرير تنافسية السياحة والسفر لالعوام االربعة الماصية

المصدر – المنتدى اإلقتصادي العالمي )دافوس( 2008- 2013                   وإعداد المنظمة العربية للسياحة – مارس 2011م

2008200920112013

عدد الدول العربية والدولية المشاركة بالتقرير في األعوام األربعة

مرتية الدولة بين الدول العربية والدولية المشاركة حسب نتائج التقرير

لم تشارك

لم تشارك

لم تشارك

                                                      -                                   
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 :مصادر البيانات 

ونالحظ في التقرير دول تقدمت عدة درجات ودول اخرى تراجعت ولمعرفة أي كانت نقاط القوة 

ونقاط الضعف ال بد من الرجوع الى التحليل الكامل التي اعدته المنظمة العربية للسياحة لكل دولة 

 على حدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركاء االستراتيجيين للتقرير :

من خالل تحليلنا للتقرير كان واضحا ان جميع القطاعات بالدول تشارك في نتائج هذا التقرير مع 

القطاعات االخرى على السياحة مهم وفي ان عنوان التقرير تنافسية السياحة والسفر ولكن تأثير 

الجدول التالي نعطي مثال عن الشركاء االستراتيجيين لتقرير تنافسية السياحة والسفر للملكة 

 العربية السعودية.

 

 

 

 

    ه         ع              ت أ         ت أ         ت            

 
     الع ت    أي

40% 
   غ   75  غ       30

Executive Opinion Survey استطالعات الرأي   المنتدى به قام ومؤسسات شركات عدة في التنفيذيين المدراء لكبار  رأي على بناء  

 
 

            
60% 

 متغير 75متغير من  45
 

 من هذه المنظمات والهيئات الدولية 
 منظمة الصحة العالمية، اليونسكو، منظمة السياحة العالمية()البنك الدولي، 
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 الخالصة :

  السياحة  التقرير مؤشر من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحسين وتطوير التنافسية في

 .والسفر

  تقرير تنافسية السياحة والسفر تقرير اقتصادي عن اهمية السياحة كاداه لمساعدة اقتصادات ان

الدولة  وال يبحث في تنافسية الخدمات المقدمة في القطاع السياحي لذا فان هذا التقرير لم يغطي 

 مجاالت كثيرة نذكر منها :

 اإلعالم السياحي •

 التعليم والتدريب السياحي •

 قطاع السياحة )فنادق، مطاعم ...الخ( تنافسية الخدمة في •

 المقاصد السياحية •

 األسعار )أشار التقرير فقط الى أسعار الفنادق( •

 لم يشر التقرير الى تنافسية أعداد القادمين  •

 االستثمار في السياحة •

 السياحة البيئية لم يتم التركيز عليها بالشكل المطلوب •

 المؤشرات التي يمكن ان تغطي قطاع التنافسية  وضعت المنظمة العربية للسياحة اقتراح بأسماء

للسياحة والسفر بالدول العربية ووضعت بعض النماذج لقياس جودة الخدمات السياحية بالدول 

العربية مثل معايير جودة المطاعم والمقاصد السياحية والذي سيساعد على انشاء تقرير تنافسية 

على البيانات والمعلومات من الدول العربية السياحة والسفر للدول العربية املين  الحصول 

 للخدمات والقطاعات للمؤشرات التالية :

  النقل 

 اإليواء 

  المقاصد السياحية 

  البرامج السياحية 

  اإلعالم السياحي 

  التعليم التدريب والتأهيل السياحي 

  البحوث والمعلومات السياحية 

  التنوع السياحي 

 األنظمة واللوائح 

  السياحة المحلية 

  تكلفة السائح 

  الترويج والتنشيط السياحي 
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 بطاقة السائح العربي
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  يالتحكيم السياحهيئة 

 للمنظمة العربية للسياحة
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 للمنظمة العربية للسياحة يالتحكيم السياحهيئة 

للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق  في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون

 :آخر معنى

 .المــركـــز : مركز التحكيم السياحي للمنظمة العربية للسياحة 

 .الـالئحــــة : الئحة إجراءات التحكيم السياحي بالمركز

 .العـام : األمين العام للمركز األمـين

 . الالئحة الهيئـــــة : هيئة التحكيم المشكلة وفقاً ألحكام

نشوء النزاع )شرط التحكيم( أو بعده  اتفاق التحكيــم : اتفاق األطراف كتابة على االلتجاء للتحكيم سواء قبل

 .))مشارطة التحكيم

 . ركزأسماء المحكمين بالم القـائمــــة : قائمة

--  -- 

عرض النزاع أمام أي جهة أخرى  .الالئحة أمام المركز ال يجوز عند االتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه    1- 

 .هيئة التحكيم أو الطعن لديها بحكم

 :يتضمن اتفاق التحكيم بنداً ينص على ما يأتيفي حالة اللجوء الى التحكيم يقترح أن    -2

يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز  جميع الخالفات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها عالقة به(( 

 .)) التحكيم السياحي للمنظمة العربية للسياحة 

 

3

 .للتحكيم أمام المركز مالم يقم الدليل على عدم صحتها تفترض صحة جميع االتفاقات والمشارطات المقدمة

4

يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم ، ويجوز لألطراف اختيار  يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه الالئحة مالم

المركز، على أن ال تؤثر على صالحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في  إجراءات اضافية للتحكيم أمام

 .الالئحة هذه
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النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع  لدفاع ألطرافتكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق ا

 .الكاملة لعرض قضيته اإلجراءات الفرصة

 .على ذلك اإلطراف تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق  - 1

جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه    مالئما  ، ان تعقد بعضاإلطرافيجوز للهيئة ، وبعد التشاور مع  - 2

 على غير ذلك اإلطرافما لم يتفق 

 المداولة في أي مكان تراه مناسبا إجراءيجوز للهيئة     -3

 .فيه يعتبر الحكم صادرا في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين في جميع األحوال  -4

أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف  تحدد الهيئة اللغة في حالة عدم اتفاق األطراف ،

 .في ذلك لغة العقد المتعلقة بالتحكيم بما
 

--  -- 
 

بحسب اتفاق الطرفين ، فإن لم يوجد اتفاق يشكل األمين العام  تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثالثة محكمين

 .ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثالثة محكمين من محكم واحد ، الهيئة
 

--   -- 
 

 :األمين العام مشتمالً على اآلتى يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى

 .اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه -1

 .المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانهاسم  -2

 .وأدلته مع تحديد الطلبات بيان النزاع ووقائعه 3 -

 .اسم المحكم المختار إن وجد 4- 

 .التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع نسخة من اتفاق 5 - 

اجراءات التحكيم. وفي حالة عدم المستندات الالزمة لصحة السير في  وعلى األمين العام التأكد من توفر جميع

 .المطلوبة يخطر صاحب العالقة بضرورة استيفائها اكتمال المستندات

 

الطلب بتسلمه له واخطار المطلوب التحكيم  يقوم األمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم باشعار مقدم

 .كتاب مسجل بعلم الوصوللهذا الطلب ب ضده بنسخة منه خالل سبعة أيام من تسلمه
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ً من تاريخ اخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن  يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خالل عشرين يوما

الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق ، ولألمين العام  دفوعه وطلباته المقابلة ، إن وجدت ، واسم المحكم

 .طلبه ال تزيد عن عشرين يوماً  لىامهاله مدة اضافية بناء ع

تعيينه خالل المدة المحددة بالمادة  إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على األطراف االتفاق على   -1

أسبوعين من انتهاء هذه المدة المحددة من بين قائمة  السابقة وإال تولى األمين العام تعيينه خالل

 .العام جميع األطراف بهذا التعيين مينالمحكمين بالمركز، ويخطر األ

يختاره في طلبه يتولى األمين العام تعيين المحكم خالل مدة  إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي    - 2

 .الطلب أسبوعين من تاريخ وصول

المادة السابقة المنصوص عليها في  إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خالل المدة  -3 

  .يتولى األمين العام تعيينه خالل أسبوعين

ً للهيئة، وفي حالة   -4 عدم اتفاقهما خالل  يدعو األمين العام محكمي الطرفين الختيار محكم ثالث يكون رئيسا

 .تعيين المحكم الثالث عشرين يوماً من تاريخ الدعوة يتولى األمين العام خالل أسبوعين

--  -- 
 

كمدعى عليهم ، وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى  إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو   - 1

على المدعين المتعددين أن يعينوا محكما، وعلى المدعى عليهم المتعددين أن  هيئة مشكلة من ثالثة محكمين كان

 .محكما يعينوا

األمين العام بتعيين كل المحكمين  األطراف في تعيين المحكمين كما سبق اإلشارة إليه يقوموفي حالة فشل    - 2

 .بمن فيهم رئيس الهيئة

يفصل األمين العام في هذه المنازعة خالل أسبوعين بقرار  إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين

 .جلسة المحددة لنظر النزاعقبل انعقاد ال نهائي شريطة إبداء المنازعة

قاهرة دون القيام بمهمته أو االستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله  إذا توفى أو أعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة

 .التي عين بها بنفس الطريقة

الوجه المتقدم ، وعلى الهيئة  سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على يحيل األمين العام ملف النزاع الى الهيئة خالل

 .خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارها بذلك البدء في مهمتها خالل
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--  -- 
 

 .يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد الى األمين العام لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين ألسباب

اآلخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده  ن رد محكم يجوز للطرففي حالة طلب أحد الطرفي  -1

 .محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم التنحي عن نظر النزاع ويعين

على طلب الرد ، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل األمين العام  إذا لم يوافق الطرف اآلخر -2

 .طلب الرد خالل ثالثة أيام من استالم الطلب في

يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه الالئحة ، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل  إذا قرر األمين العام رد المحكم  -3

 .المحكم الذي تقرر رده وللطرفين من

 

--   -- 

 

االتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقالً عن العقد موضوع النزاع. فاذا بطل  ق على غير ذلك صراحة يعتبرما لم يتم االتفا

 . انقضى ألي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً  العقد أو

بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود  تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق

 االتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ، ويجب ابداء هذه الدفوع في الجلسة ق تحكيم أو بطالن هذااتفا

 .األولى قبل الدخول في الموضوع
 

 

 

--  -- 
 

 مرحلة من اإلجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية

لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فان للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك  شهادة الشهود أو الخبراء فاذا

عقد جلسة  ، أو السير في اإلجراءات على أساس الوثائق والمستندات ، وذلك بشرط أن يكون قد سبق الجلسات

 .واحدة على األقل



 

 

 

 

107 

الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة  فوية ، تبلغفي حالة المرافعة الش -1 

 .ومكانها وموعدها

االثبات بابالغ الهيئة والطرف اآلخر قبل  في حالة االثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء -2 

ذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي األقل بأسماء الشهود ال انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على

 .الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة سيدلي هؤالء

البيانات  يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه تتخذ الهيئة ما  -3

 .ماعهابلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً الجت

 المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ، وللهيئة حرية تحديد تكون جلسات  -4

 .الطريقة التي يستجوب بها الشهود

 صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل تقرر الهيئة قبول األدلة أو رفضها ووجود -5

 .المقدم

المقدمة للهيئة ، توقف الهيئة السير في إجراءات  إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات -1 

 .التحكيم مؤقتا

 .بشأنه تقريراالدعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار  تحيل الهيئة - 2

 .ثبت تزويرها التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستندات التي إذا ثبتت واقعة  -3 

تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري  يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين

ً من التحقيقات بما في ذلك االستعانة بالخبراء معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه  .مالئما

  

كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة اثبات ما اتفقا  ئة بالصلح بينهما ،يجوز لطرفي النزاع تفويض الهي

 .وتصدر الهيئة حكماً بذلك عليه من صلح أو تسوية

أحد طرفي النزاع ، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة  يجوز للهيئة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب

 .باب المرافعة من جديد ألسباب جوهرية وقبل النطق بالحكم فتح

 

 

--  -- 
 

الهيئة ولم يقدم خالل مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبوالً عن  إذا لم يحضر احد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها

 .ال يحول دون المضي في التحكيم أسباب غيابه فان الغياب

- 
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-  -- 
 

ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في  للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه

لما  البضائع المتنازع عليها، كاألمر بايداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً  ذلك إجراءات المحافظة على

 .فيه ي يتم اتخاذ االجراء الوقتيتقضي به القواعد االجرائية في البلد الذ

 

--  -- 
 

 : تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي

 .العقد المبرم بين الطرفين ، وأي اتفاق الحق بينهما -1

 .الطرفان القانون الذي يختاره  -2

 .التي تراها الهيئة مناسبة القوانينالقانون األكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازع  -3

 .والدولية األعراف السياحية المحلية  -4

 مبادئ العدالة واإلنصاف. -5

وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق  ةاالتفاقيات االقتصادية بين الدول العربي ونصوص ةالعربي ةتكون أنظمة الجامع

 .عن تنفيذها على المنازعات الناشئة

--  -- 

 

الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت  وإصدارالهيئة للمداولة  إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت

 .أصدر الحكم بعد اقفال باب المرافعة الهيئة من محكم واحد

جميع األحوال يصدر الحكم خالل مدة أقصاها مائة يوم باألغلبية . وفي  إذا تعدد المحكمون صدر الحكم باالجماع أو

األطراف بتنفيذ  ملف القضية الى الهيئة ما لم يتفق األطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد من تاريخ إحالة

رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن  الحكم فوراً. وفي حالة صدور الحكم باألغلبية يدون العضو المخالف

 .يعتبر جزءاً منه

بقرار من األمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فاذا لم  يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة

طرفي النزاع  التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد األمين العام أجالً بالتشاور مع باألسباب يقتنع األمين العام

 .بانتهائه تصدر حكمها خالله ، وتنتهي مهمتها وعلى الهيئة أن
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ً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء األطراف وتاريخ الحكم ومكان  يجب أن يكون الحكم مسببا

الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف  صدوره ووقائع الدعوى وطلبات

ً  واألتعاب  .أو جزئياً  كليا

 

 

ليقوم باإليداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون  األمين العام إلىترسل الهيئة نسخة من الحكم  -  1 

 .الحكم الدولة التي ينفذ فيها

باالستالم خالل  إشعارمسجلة مع  نسخة من الحكم الى كل من الطرفين برسالة بإرسالتقوم أمانة سر الهيئة  -  2

 .ثالثة أيام من صدوره

ً لهذه  - 1 ً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ في الدول  يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا االجراءات ملزما

 .بعد األمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة ةالعربي ةاألعضاء في الجامع

المختصة األمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب البطال الحكم  على الجهة القضائية  - 2

 :للحاالت التالية حصراً  وفقاً 

اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد  أو إذا خرج  إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على -أ 

 .المحكم عن حدود االتفاق

 

 

مأذونين بالحكم في  لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا صدر الحكم من محكمين إذا -ب 

النزاع أو صدر من شخص ليست له  غيبة اآلخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع

في الفقرتين أعاله فإن على الجهة القضائية  وعند حدوث أي مما ذكر .أهلية االتفاق على التحكيم

 .والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين ة التحقق من صحة طلب االبطالالمختص
 

 

من خالل األمين العام ، تصحيح ما قد يكون  يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين

لب التصحيح خالل بعد إخطار الطرف اآلخر بالطلب على أن يقدم ط قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها

 .تاريخ استالم الحكم ، ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك خمسة عشر يوماً من

الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع  يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خالل سبعة أيام من استالم

التفسير كتابة خالل عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ، ويعتبر  الهيئةإخطار الطرف اآلخر بهذا الطلب ، وتعطي 

 ً  .للحكم من جميع الوجوه التفسير جزءاً متمما
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أو ما  )عشرة آالف لاير سعودي( (سعوديلاير  10000يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما وقدره ) 

 .يعادله

% من قيمة 2الى األطراف ويراعى أن ال تزيد بحال عن  يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها -  1

 .النزاع المطلوب الفصل فيه

نافذاً بعد اعتماده من  ( السابقة ويصبح الجدول1يقترح األمين العام جدوالً برسوم الخدمات طبقاً للفقرة )  -2

 .مجلس االدارة

ألتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال  يقوم األمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت    -1

الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز ، ويكلف كال من طرفي النزاع إيداع مبلغ  المحكمين والشهود وأتعاب

 .إجراءات التحكيم الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سيرمتساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف  معين

من تاريخ استالم التكليف ، يقوم األمين العام بابالغ  إذا لم يتم الوفاء باإليداعات المطلوبة خالل ثالثين يوماً  - 2

 اءات التحكيم أوالمبالغ المطلوبة ، فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة األمر بوقف إجر األطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع

 .إنهائها

التسوية النهائية برد الزائد أو  إلجراءوالمصروفات  بعد صدور حكم الهيئة يقدم األمين العام كشفاً باإليداعات  -3   

 . تحصيل المتبقي من المبالغ

 

--  -- 
 

 . ةللسياحة العربي ةالمنظمتصبح هذه الالئحة نافذة فور المصادقة عليها من  مجلس إدارة 

 

 


