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  األمانة العامة
  إدارة النقـل والسيـاحة - الشؤون االقتصادية

   األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة



 

  
  
  
  
  

  

  
  

 "ملحوظـــة"

 

 ية من وثيقة التقريرميكن احلصول على نسخ إضاف

 بالدخول على البوابة اإللكرتونية جلامعة الدول العربية

 www.leagueofarabstates.net    -علـى الرابــط التالـي:علـى الرابــط التالـي:علـى الرابــط التالـي:علـى الرابــط التالـي:

 وحسب التسلسل التايل

 رتقاري 2015 عام للسياحة العربي الوزاري اHلس –اHالــس الوزاريــة 
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 )18(الدورة العادية 
  ري العربي للسياحةللمجلس الوزا

 ))))))))2015    ديسمبر    17-16: : : : إمارة الشارقة(( دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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استقبل حاكم الشارقة مسو الشيخ سلطان بن حممد القامسي وزراء السياحة 
العــرب املشــاركني يف أعمــال اHلــس، ورحــب مســوه بأصــحاب املعــايل وزراء 

هـم للسـياحة يف تنميـه اقتصـادات السياحة مؤكـدًا علـى الـدور الكبـري وامل
�الدول، وكعامل جذب لالستثمار يف املنطقة العربية. �
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	ل�א�دو��������و��:�א���	 �

باستضافة كريمة من معالي الشيخ/ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشـباب وتنميـة  –
دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة  المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة واألثار ب

وبدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد المجلس الوزاري العربي للسياحة دورته 
ـــة فـــي  2015ديســـمبر  17-16) خـــالل يـــومي األربعـــاء والخمـــيس 18( إمـــارة الشـــارقة بدول

 .2015ربية لعام بصفتها حائزة على جائزة عاصمة السياحة الع اإلمارات العربية المتحدة
  

 

مــن  )10( بحضــورو  ،) دولــة عربيــة14( وفــود تمثــلللمجلــس ) 18الــدورة (شــارك فــي أعمــال  –
وعدد من المنظمات واالتحادات  ،المعنيين بالسياحةورؤساء الهيئات أصحاب المعالي الوزراء 

الــدول العربيـة والدوليــة ذات العالقــة (بصــفة مراقــب)، إضــافة إلـى وفــد األمانــة العامــة لجامعــة 
برئاســة األســتاذ الدكتور/محمــد بــن إبــراهيم التــويجرى األمــين العــام المســاعد للشــؤون العربيــة 

 (مرفق قائمة بأسماء الوفود المشاركة).االقتصادية 
  

 

  

  األمانة العامة
  إدارة النقـل والسيـاحة - الشؤون االقتصادية

   األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة
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ــة افتــتح االجتمــاع  – ــر الثقافــة والشــباب وتنمي ــارك آل نهيــان وزي معــالي الشــيخ/ نهيــان بــن مب
ني للسياحة واألثار بدولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوط

ــي ينكالمشــار  والســعادةكلمــة رحــب فيهــا بأصــحاب المعــالي ب ــة العمــل العرب ــى أهمي ــد عل ، وأك
 المشترك لدعم صناعة السياحة العربيـة، وتعزيـز السـياحة البينيـة بـين مختلـف الـدول العربيـة

ــز الخبــرات، وتطــوير المشــروعات المشــ ــى تعزي  ، واالســتثمار فــي قطــاع الســياحةتركةودعــا إل
ــة ــة كافــة والتعامــل مــع  العربي ــوفير البيئ ــي تواجــه القطــاع مــن أجــل ت القضــايا والمشــكالت الت

 السياحة في المنطقة.  لنهضةالمالئمة 
 

وفي كلمة لسعادة األستاذ الدكتور/ محمد بن إبراهيم التويجرى األمين العام المساعد للشـؤون  –
ا إلــى أن أهميــة انعقــاد اعمــال المجلــس حاليــًا تــأتى فــي ظــل  مواجهــه أشــار فيهــ االقتصــادية

المنطقة للعديد من األزمات التي انعكست علـى القطـاع السـياحي فـي بعـض الـدول، الفتـا إلـى 
ان الســياحة تمثــل مصــدرًا مهمــًا مــن مصــادر الــدخل القــومي العربــي، وتقــدر نســبه مســاهمتها 

 % من إجمالي الدخل العربي. 25بنحو
  

 

 

عن المشـاركة فـي وعمًال بأحكام النظام األساسي للمجلس وفي ضوء اعتذار جمهورية العراق  –
السـيد/ أحمـد بـن ناصـر بـن حمـد  معـالىإلـى ) 18تـم تسـليم رئاسـة الـدورة (فعاليات المجلـس 

 والســعادة ووجــهبأصــحاب المعــالي  معاليــهرحــب و وزيــر الســياحة بســلطة عمــان ،  -المحــرزي
الضيافة فـي  معلى حسن االستقبال وكر ارات العربية المتحدة الستضافتها شكر إلى دولة اإلمال

ــى للمجلــس  ــق والنجــاحكــل إمــارة الشــارقة ، وتمن ــدارس الموضــوعات المطروحــة  التوفي فــي ت
 بجدول أعمال المجلس.

  
 

ــة رئــيس تنــاول – ــة مصــر العربي  الكلمــة معــالي الســيد/ هشــام زعــزوع وزيــر الســياحة بجمهوري
شـكر إلـى ال جـهو و  ،والسـعادةبأصحاب المعـالي فيها رحب و  للمجلس الموقر،مكتب التنفيذي ال

) للمجلـس ومكتبـه التنفيـذي 18فعاليـات الـدورة ( دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة الستضـافتها 
ضـمن جـدول أعمـال المجلـس حـول متابعـة  ر إلى رغبته في إدراج بنـدوأشا ،في إمارة الشارقة

 في هذا الشأن.بقرار القمة العربية  مشيداً و  ،ة العربيةاالستراتيجية السياحيتطوير 
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بتوقيـع مـذكرة تفـاهم  معالي السيد/ هشام زعزوع وزير السياحة بجمهوريـة مصـر العربيـة  قام –
فــي المجــال الســياحي بــين دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة بهــدف 

 السياحة.  في مجالبينهما االرتقاء بالتعاون الثنائي 

قـدمت المنظمــة العربيــة للســياحة لصــاحب الســمو الملكـي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد  –
العزيز قالدة السياحة العربيـة مـن الطبقـة الممتـازة كونـه أول عربـي يحصـل علـى هـذه القـالدة 

 جالًال لدوره الرائد ودعمه للسياحة العربية . اتقديرًا و 
  

  

  

� �


	ل�א�دو���	��	:�א��
	د�
��وع��دول���)18:��	���������
��س�א�وزא���א����(� �

بصفته  ،يف اجلمهورية اللبنانية وزير السياحة عايل السيد/ميشال فرعونيف مداخله مل �
وزراء الدول العربية لدعوة الوجه معاليه رئيسًا للجنة السياحة العاملية للشرق األوسط، 

العاملية للشرق األوسط والتي ستنعقد للجنة السياحة  ))))42((((األعضاء للمشاركة يف االجتماع 
 ).).).).2016يف بريوت (مايو/ أيار : 

ــذي اســتعرض أصــحاب المعــالي - ــم  ،مشــروع جــدول األعمــال المعتمــد مــن المكتــب التنفي كمــا ت
علـــى طلـــب كـــل مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والمنظمـــة العربيـــة للســـياحة بـــإدراج الموافقـــة 

 موضوعين ضمن بند ما يستجد من أعمال وهما:

 متابعة تنفيذ وتطوير االستراتيجية العربية السياحية  -

  2016التقرير السنوي إلنجازات المنظمة العربية للسياحة لعام   -
 

� �

� �

� �

18��###ود��###دول�א�
###	ل��א�###دو��(�و�###מ�%$###�א�����	�###�����###���
��###س�א�###وزא���א����(������

���	��)ل�א��(	':����*�א���و�א��	� �
� �

 م واختصاصات ونظام عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية.مها א���################د�א+ول�:

:� ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها. א���###د�א��	�#########

الدراســــة المعدلــــة إلنشــــاء مركــــز عربــــي صــــيني للتكــــوين الســــياحي  א���#####د�א��	�#########,:
 .والفندقي بتونس
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ــر ونتــائج لجنــة هيئــة التحكــيم لجــائزة المجلــس الــوزاري العربــي  �א�#######-:א���######د�א� تقري
للســــياحة للجــــودة الســــياحية فــــي مجــــال الكليــــات وجهــــات التــــدريب 

 السياحي للمعايير التي أعدت من قبل المنظمة العربية للسياحة

ــر ونتــائج لجنــة هيئــة التحكــيم لجــائزة المجلــس א���######د��א�.	
#####س: الــوزاري العربــي  تقري
التــي أعــدت مــن قبــل  2016للســياحة لعاصــمة الســياحة العربيــة عــام 

 المنظمة العربية للسياحة.

ــر ونتــائج لجنــة هيئــة التحكــيم لجــائزة المجلــس الــوزاري العربــي  א���#####د�א��#####	دس: تقري
للسياحة للجودة السـياحية فـي مجـال المطـاعم المصـنفة سـياحيًا لعـام 

 ر التي أعدت من قبل المنظمة العربية للسياحةللمعايي 2015

#��معــايير وأســس اختيــار الشــباب المشــاركين فــي جولــة" برنــامج أعــرف  -:###د��א��	�#####א�
وطنـــك العربـــي لســـياحة الشـــباب" المعـــدة مـــن قبـــل المنظمـــة العربيـــة 

 للسياحة

#��مة المصايف العربية المعـدة المعايير واألسس (المعدلة) الختيار عاص #ن�:#د�א��	
##########א�
 من قبل المنظمة العربية للسياحة

��معــايير الجـــودة الســياحية فـــي مجـــالي: اإلعــالم الســـياحي، ووكـــاالت  #-:########د�א��	�###א�
 السياحة والسفر المعدة من قبل المنظمة العربية للسياحة..

#�	�اع الســياحة الفلســطينية بمدينــة تعــدى االحــتالل اإلســرائيلي علــى قطــ #�:###########א���د�א�
 القدس المحتلة.

�א���د�א��	د�����:   تحديد  الكيانات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك �
 مذكرة مقدمة من المنظمة العربية للسياحة

:�����انتخــاب أعضــاء المكتــب التنفيــذي للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة  א���د�א��	�
 2017 – 2016لعامي 

  الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة. א���د�א��	�,����:
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:����-��א���د�א��א   متابعة تنفيذ وتطوير االستراتيجية العربية السياحية �
 (ورقة عمل مقدمة من وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية)


س�א���د�א�	.:����  2016ة لعام التقرير السنوي إلنجازات المنظمة العربية للسياح�

����:��	دسא���د�א� ) للمجلــس الــوزاري العربــي للســـياحة 19موعــد ومكــان عقــد الـــدورة (�
  ) لمكتبه التنفيذي19والدورة (

� �

� �

� �

� �

����2א�א�1	��	ً�:�א� �
  

موضـوعات المدرجـة ال ، أعضـاء المجلـس الـوزاري العربـي للسـياحة،ناقش أصحاب المعالي  
  :التاليةقرارات الها أصدروا بشأنعلى جدول أعمال االجتماع، و 
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البند األول: مهام واختصاصات ونظـام عمـل اللجنـة الفنيـة للسـياحة 
  العربية

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  العامة في هذا الشأن،  مذكرة األمانة •

مالحظــــات وزارة الســــياحة والصــــناعات التقليديــــة فــــي الجمهوريــــة التونســــية فــــي هــــذا  •

 الشأن.

 مرئيات وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية في هذا الشأن. •

 تحفظ وزارة السياحة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في هذا الشأن. •

 بهذا الشأن، توصية المكتب التنفيذي •
 

  

  وبعد المداولة ،،،

        يقـــــــــــرر
إتاحة المزيـد مـن الوقـت للـدول العربيـة إلبـداء مالحظاتهـا بشـأن مهـام واختصاصـات 

ونظــام عمــل اللجنــة الفنيــة للســياحة العربيــة،  وعــرض المالحظــات والمقترحــات علــى اللجنــة 

س فـي دورة قادمـة، للنظـر فـي لتدارسها ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلـ

  إقرار مهام واختصاصات نظام عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية.

  

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 218(ق: 
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: ميثاق احملافظة على الرتاث العمراني يف الـدول العربيـة الثانيالبند 
        وتنميته

 

  ) بتــــــــاريخ18(إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة  -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة بهذا هذا الشأن،  •
  ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، •

 19/2/2015) بتاريخ 95) د.ع (2041قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( •

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
 

 

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
        

الموافقة على ميثاق المحافظة علـى التـراث العمرانـي فـي الـدول العربيـة وتنميتـه، (فـي  -1

 صيغته المعدلة)  .

رفــع الميثــاق (فــي صــيغته المعدلــة) إلــى المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي فــي دورتــه  -2

  تخاذ ما يلزم.القادمة ال 

 

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 219(ق: 
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البند الثالث: الدراسـة املعدلـة إلنشـاء مركـز عربـي صـيني للتكـوين 
  السياحي والفندقي بتونس

  

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  ارة الشارقة، وبعد اطالعه على:، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإم17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

دراسة " إنشاء المركز العربي الصيني للتكوين السياحي والفندقي بتونس" والتي أعـدتها  •

 مشكورة وزارة السياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية.

سـية بشـأن التعـاون مـع المنظمـة العربيـة مذكرة وزارة السياحة والصـناعات التقليديـة التون •

 للسياحة في هذا الشأن

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
  

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
بالتعاون مـع  الطلب من وزارة السياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية

" إنشاء مركز عربـي صـيني للتكـوين  موافاة األمانة العامة بدراسة ،المنظمة العربية للسياحة

الـوزاري العربــي  فـي الـدورة القادمـة للمجلـسالسـياحي والفنـدقي بتـونس (بالصـيغة النهائيـة) 

  وٕاحاطة المجلس بأية مستجدات في هذا الشأن.) ، 2016(ديسمبر: للسياحة 
  

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 220(ق:         
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هيئـة التحكـيم جلـائزة اHلـس الـوزاري  البند الرابع: تقريـر ونتـائج جلنـة
العربي للسياحة للجودة السياحية يف جمال الكليـات وجهـات 

  التدريب السياحي

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 
  ذكرة األمانة العامة بهذا هذا الشأن، م •

  )5/2/2015- 4تقرير لجنة خبراء هيئة التحكيم في هذا الشأن، ( •

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
تكليف المنظمـة العربيـة للسـياحة بتنظـيم وٕاعـداد جـوائز الجـودة السـياحية للمجلـس  -

 الـوزارية ، ومـن ثـم عـرض النتـائج النهائيـة علـى المجلـس العربـي للسـياح الوزاري
  للمنظمة. السنويضمن التقرير 

ــات وجهــات  - ــي مجــال الكلي ــوزاري العربــي للســياحة للجــودة الســياحية ف ــس ال مــنح جــائزة المجل
  -، على النحو التالي:2015التدريب السياحي لعام 

يات الجامعية للتعليم جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال جودة الكل �

 كلية السياحة والفندقة . –جامعة الفيوم  –والتدريب السياحي: جمهورية مصر العربية 

جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال جودة الكليات المتوسطة للتعليم  �

  . كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة –والتدريب السياحي: المملكة العربية السعودية

جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال جودة معاهد التدريب السياحي:  �

 معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي . –المملكة العربية السعودية 

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 221(ق:         
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البند اخلامس:  تقرير ونتائج جلنة هيئـة التحكـيم جلـائزة اHلـس الـوزاري 
   2016    لعربي للسياحة لعاصمة السياحة العربية عاما

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
 ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  مذكرة األمانة العامة بهذا هذا الشأن،  •

  )18/5/2015-17التحكيم في هذا الشأن، ( تقرير لجنة خبراء هيئة •

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •

 

ونظــرًا القتصــار الملفــات المقدمــة فــي هــذا الشــأن علــى دولتــين فقــط : الجمهوريــة اللبنانيــة  -
  والمملكة العربية السعودية

  

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
 

 2016نيــة عاصــمة للســياحة العربيــة لعــام اختيــار مدينــة " جبيــل" فــي الجمهوريــة اللبنا .1

ومنحهـــا جـــائزة المجلـــس فـــي هـــذا الشـــأن، واختيـــار مدينـــة أبهـــا فـــي المملكـــة العربيـــة 

  . 2017السعودية لعاصمة السياحة العربية لعام 

اعتماد تنظيم  فعاليات االحتفالية الرئيسية بيوم السياحة  العربي في عاصمة السياحة  .2

 من كل عام .فبراير  24العربية ، يوم 
 

دعــوة الــدول العربيــة والمنظمــة العربيــة للســياحة للمشــاركة فــي الفعاليــات المقامــة فــي  .3

ــى عاصــمة الســياحة تقــديم  ــي تــم اختيارهــا عاصــمة الســياحة العربيــة،  وعل المــدن الت

 تصوراتها في هذا الشأن.

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 222(ق:    
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وزاري العربي للسياحة للجودة السياحية يف البند السادس: جائزة اHلس ال
   2015جمال املطاعم املصنفة سياحيًا لعام 

  

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
 ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

 )8/9/2015-7تقرير لجنة خبراء هيئة التحكيم في هذا الشأن، ( •

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
  

 

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
 

مــنح جــائزة المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة للجــودة الســياحية فــي مجــال المطــاعم 

  إلى الجمهورية اللبنانية (مطعم السلطان إبراهيم) 2015 المصنفة سياحيًا لعام
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البند السابع: معايري وأسـس اختيـار الشـباب املشـاركني يف جولـة" برنـامج 
  أعرف وطنك العربي لسياحة الشباب

  

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
 ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

ـــامج اعـــرف  • ـــة" برن ـــار الشـــباب المشـــاركين فـــي جول ـــة) الختي المعـــايير واالســـس (المعدل

 العربية للسياحة، وطنك العربي لسياحة الشباب " والتي أعدتها مشكورة المنظمة

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
 

 وبعد المداولة ،،،

  

 يقـــــــــــرر
الموافقـــة علـــى المعـــايير واألســـس المعدلـــة الختيـــار الشـــباب المشـــاركين فـــي جولـــة "  .1

  برنامج أعرف وطنك " والتي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

التنسـيق مـع المنظمـة العربيـة للسـياحة فـي تكليف األمانة العامـة للجامعـة بالتعـاون و  .2

متابعة تنفيـذ جولـة "برنـامج أعـرف وطنـك"  لسـياحة الشـباب" ، وعـرض النتـائج علـى 

 المجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي. 

حث الشباب المشاركين في هذه البرامج على تقـديم تقـارير للمنظمـة العربيـة للسـياحة  .3
تحققـت مـن تلـك البـرامج مـع االهتمـام بالتغطيـة االعالميـة  التـيحول مدى االسـتفادة 

 لتلك الفعاليات.

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 224(ق: 
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        البند الثامن: املعايري واألسس (املعدلة) الختيار عاصمة املصايف العربية 

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

المعايير واالسس المعدلـة الختيـار عاصـمة المصـايف العربيـة ، والتـي أعـدتها مشـكورة  •

 المنظمة العربية للسياحة،

  توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
 

 ،،،وبعد المداولة 

 يقـــــــــــرر
الموافقة على المعايير واألسس (المعدلة) الختيار عاصمة المصايف التي أعدتها  .1

 المنظمة العربية للسياحة في صيغتها النهائية.

تعميم معايير وأسس اختيار عاصمة المصايف العربية على الدول العربية لموافاة  .2

 في هذا الشأن . 2017المنظمة العربية للسياحة بملفات الترشيحات لعام 

تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة بمتابعة ملفات  .3

الترشيحات الواردة من الدول، وعرضها على لجنة خبراء هيئة التحكيم في هذا الشأن 

، ومن ثم احاطة زة بجائزة عاصمة المصايف العربيةلدراستها، واختيار المدينة الفائ

 ري العربي للسياحة.المجلس الوزا

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 225(ق:                                         
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البند التاسع: معايري اجلودة السياحية يف جمايل: اإلعالم السياحي، ووكـاالت 
  السياحة والسفر 

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

معــايير الجـــودة الســـياحية فـــي مجـــالي اإلعـــالم الســـياحي ، ووكـــاالت الســـياحة والســـفر،  •

 التي أعدتهما مشكورة المنظمة العربية للسياحة.

هذا الشـأن مـن الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الـوطني فـي  المالحظات التي وردت في •

 المملكة العربية السعودية

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
  تفويض المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم للموافقة على تلك المعايير. .1

ــة للســياحة بالتنســ2 ــة العامــة وباالشــتراك مــع اتحــاد . تكليــف المنظمــة العربي يق مــع األمان

بمتابعـة ملفـات الترشــيحات الـواردة مـن الــدول فـي هـذا الشــأن  الكتـاب السـياحيين العــرب

وعرضها على لجنة خبراء هيئة التحكيم لدراسـتها، واختيـار الـدول الفـائزة بجـائزة الجـودة 

ــي مجــالي اإلعــالم ا ــاالت الســياحة والســفرالســياحية ف ــم احاطــة لســياحي، ووك ، ومــن ث

  المجلس الوزاري العربي للسياحة.

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 226(ق:                                         
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  البند العاشر: تعدى االحتالل اإلسرائيلي علـى قطـاع السـياحة الفلسـطينية
  مبدينة القدس احملتلة.

        

  ) بتــــــــاريخ18قــــــــاده العاديــــــــة (إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انع -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 
  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

 

 وٕاذ يوجه الشكر إلى المنظمة العربية للسياحة على جهودها في هذا الشأن. -

  توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
 

 ولة ،،،وبعد المدا

 يقـــــــــــرر
ــــل       ــــة الهاشــــمية وعضــــوية ك ــــة األردني ــــل برئاســــة المملك   تشــــكيل مجموعــــة عم

مـــن : جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ، دولـــة فلســـطين ، ومـــن يرغـــب مـــن الـــدول العربيـــة 

والمنظمة العربية للسـياحة واتحـاد الكتـاب السـياحيين العـرب ودعوتهـا لالنعقـاد لدراسـة 

حـة فــي قطـاع الســياحة الفلسـطينية وعــرض النتـائج دوريــًا علــى آليـات المســاعدة المتا

  للسياحة.  العربي الوزاريالمجلس 

  

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 227(ق:              
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البند احلادي عشر: حتديـد الكيانـات املختصـة لتنميـة وتطـوير العمـل العربـي 
  املشرتك

  

  ) بتــــــــاريخ18العاديــــــــة ( إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

 مذكرة المنظمة العربية للسياحة في هذا الشأن، •

  توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
 

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
 

وزراء السياحة العرب بالتعامل في مجال السياحة مع الكيانات التابعة  دعوة -1

لجامعة الدول العربية والتعاون معها لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك في 

  مجال السياحة .

 لعربية ، واألمانة العامة لجامعةتشكيل لجنة من كل من :جمهورية مصر ا -2

لوضع حة واتحاد الكتاب السياحين العرب الدول العربية والمنظمة العربية للسيا

 .لعمل تلك الكيانات والتعريفات المطلوبةالمعايير الشروط  و 

  

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 228(ق:                
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عشر: انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي للمجلس الوزاري  الثانيالبند 
  2017    –    2016العربي للسياحة لعامي 

  ) بتـــــــــــاريخ18لعربــــــــــي للســـــــــــياحة فـــــــــــي دورة انعقــــــــــاده العاديـــــــــــة (إن المجلــــــــــس الـــــــــــوزاري ا -

  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

 مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •
 

وزيــر التهيئــة العمرانيــة والســياحة  –وٕاذ يرحــب بالــدعوة الموجهــة مــن معــالي الــدكتور/ عمــر غــول  -

صناعات التقليدية الجزائرية ، باستضافة االجتماع القادم للمكتـب التنفيـذي للمجلـس الـوزاري العربـي وال

  ) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2016للسياحة (مايو: 
  

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •

  وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
 -:التاليعلى النحو  )2017-2016(لوزاري العربي للسياحة للفترة تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس ا

*:�
�دول���و�(	�א�2 �

 دولة الكويت .1

        جمهورية مصر العربية .2

 يةبالمملكة المغر  .3

*�:��دول�א������4א�)�	' �

  (عضـــــــــــوية لمـــــــــــدة ســـــــــــنتين تنتهـــــــــــي بانعقـــــــــــاد الـــــــــــدورة العاديـــــــــــة  دولـــة قطر: -

  ) للمجلس الوزاري العربي للسياحة).20(

  (عضـــــــــــوية لمـــــــــــدة ســـــــــــنتين تنتهـــــــــــي بانعقـــــــــــاد الـــــــــــدورة العاديـــــــــــة   جمهورية القمر المتحدة: -

  ) للمجلس الوزاري العربي للسياحة).20(

  (عضـــــــــــوية لمـــــــــــدة ســـــــــــنتين تنتهـــــــــــي بانعقـــــــــــاد الـــــــــــدورة العاديـــــــــــة  الجمهوريـة اللبنانية: -

  ) للمجلس الوزاري العربي للسياحة).20( 
  


	ل��6و�−)����	
(��−����א�
(��4א����8ذ�:دو��	ن���מ�א��.	 �

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 االسالمية                      الجمهورية الموريتانية   

  )  17/12/2015-16) 18د.ع ( – 229(ق:                                      
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 البند الثالث عشر: احلساب املوحد للمجالس الوزارية املتخصصة 

  ) بتــــــــاريخ18س الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة (إن المجلــــــــ -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

بشـأن إنشـاء  2014) عـام 141) الصادر عن مجلس الجامعة في دورته (7765القرار رقم ( •

 اب موحد للمجالس الوزارية المتخصصة لدى األمانة العامة للجامعة،حس

 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •

وٕاذ يوجــه الشــكر إلــى وزارة الســياحة فــي ســلطنة عمــان علــى ســداد مســاهمتها الســنوية   -
$) فـي الحسـاب الموحـد للمجـالس الوزاريـة المتخصصـة (حسـاب 5000الطوعية بمبلـغ (

 ي العربي للسياحة)المجلس الوزار 
 

  وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
 

ــالقرار رقــم ( .1 ــة 7765اإلحاطــة علمــًا ب ) الصــادر عــن مجلــس الجامعــة فــي دورتــه العادي

، بشأن إنشاء حساب موحد للمجالس الوزارية المتخصصـة  9/3/2014) بتاريخ 141(

لــوزاري العربــي لــدى األمانــة العامــة للجامعــة (عوضــًا عــن الحســاب الخــاص للمجلــس ا

للسياحة) وتودع فيه مساهمات الدول األعضـاء كتبرعـات ومسـاهمات طوعيـة تخصـص 

المتخصصــة، ويخضــع لألنظمــة لــدعم أنشــطة وبــرامج محــددة تقرهــا المجــالس الوزاريــة 

 المالية واإلدارية والرقابية المعمول بها في جامعة الدول العربية.

 

التـــي أعـــدتها األمانـــة الفنيـــة للمجلـــس  2016الموافقـــة علـــى الموازنـــة المقترحـــة لعـــام  .2

الوزاري العربي للسـياحة للصـرف مـن الحسـاب الموحـد للمجـالس الوزاريـة المتخصصـة، 

 وذلك على النحو المرفق .

  ) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 230(ق:                            



19 

 

 


وאز���א�:��9
ن�א���	�4א�
و�د���
�	�س��::.�
�א�وزא����א� �

�	��	�دو��)�2016מ��) 

� �

 

 بيــــــــان املبلـــغ

1000$  إعداد وثائق وطباعة وتجليد. 

 

15000$  
 المشاركة في ندوات ومؤتمرات قد تدعى إليها اإلدارة.

 

4000$  
 حفالت وضيافة.

20.000$  اإلمجالــــياإلمجالــــياإلمجالــــياإلمجالــــي 
 

 

 

 

 

  



20 

 

  
    البند الرابع عشر: متابعة تنفيذ وتطوير االسرتاتيجية العربية السياحية

  

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

 ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية، •

  

 المداولة ،،،وبعد 

  يقــــــــــرر
  

  ) 17(د.ع  200العربــــــي للســــــياحة رقــــــم  الــــــوزاريالتأكيــــــد علــــــى قــــــرار المجلــــــس       

بشأن  تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تطوير وتنفيذ االستراتيجية العربية السياحية  2014لعام 

  .السياحة في جمهورية مصر العربيةوزير  هشام زعزوعبرئاسة معالي السيد/ 

  

) 17/12/2015-16) 18د.ع ( – 231 (ق:



21 

 

 

  البند اخلامس عشر:  التقرير السـنوي إلجنـازات املنظمـة العربيـة للسـياحة
   2015    لعام 

  ) بتــــــــاريخ18إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة ( -
  على: ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه17/12/2015 -16 

  

  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •

 ،2015التقرير السنوي إلنجازات المنظمة العربية للسياحة لعام  •

  توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •
 

 وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــــرر
دعوة الدول العربية لوضع األولويات في توجيه السياحة العربية لديها إلى جمهورية مصر  .1

  بية والجمهورية التونسية ودعمهما سياحيًا في مواجهة الظروف الطارئة الحالية.العر 

، 2015اإلشادة بالتقرير السنوي لنشاطات وٕانجازات المنظمة العربية للسياحة خالل عام  .2

  . 2016ودعوة الدول العربية للتعاون مع المنظمة لتتمكن من تنفيذ خطة عام 

لعربية العاملة في مجال السياحة، التي تشارك بصفة دعوة  كافة المنظمات واالتحادات ا .3

مراقب في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، إلى موافاة األمانة العامة بتقارير 

دورية حول أنشطتها وٕانجازاتها على مدار العام، ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري 

ى مشاركتها في اجتماعات المجلس العربي للسياحة لتقييم مدى أدائها وفاعليتها، وجدو 

 ومكتبه التنفيذي.

  )17/12/2015-16) 18د.ع ( – 232(ق:                                               
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للمجلــس الــوزاري ) ) ) ) 19ة (ة (ة (ة (البنــد الســادس عشــر: موعــد ومكــان عقــد الــدور
  ملكتبه التنفيذي) ) ) ) 19ة (ة (ة (ة (العربي للسياحة والدور

  

  ) بتــــــــاريخ18بــــــــي للســــــــياحة فــــــــي دورة انعقــــــــاده العاديــــــــة (إن المجلــــــــس الــــــــوزاري العر  -
  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، وبعد اطالعه على:17/12/2015 -16 
  مذكرة األمانة العامة في هذا الشأن،  •
 توصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، •

  

وزيــر  –حمــد المحــرزي وٕاذ يرحــب بالــدعوة الموجهــة مــن معــالي الســيد/ أحمــد بــن ناصــر بــن  -
 ) للمجلس الوزاري العربي للسـياحة19االجتماع القادم ( د.ع  بعقدالسياحة في سلطنة عمان، 

 .في سلطنة عمان
  

  وبعد المداولة ،،،

 يقـــــــــرر

  

  الخميس –) للمجلس الوزاري العربي للسياحة يومي األربعاء19عقد الدورة (

هــ، على أن يسبقها عقد الدورة  1438يع األول رب 16- 15م، الموافقين  15/12/2016- 14 

هــ   1438ربيع األول  14م، الموافق 13/12/2016) للمكتب التنفيذي للمجلس يوم الثالثاء 19(

  في سلطنة عمان .

  

  )17/12/2015-16) 18د.ع ( – 233(ق:                                               
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يل أعضاء اHلس الوزاري العربي ويف اجتماع مغلق ألصحاب املعا
مت عقد اجتماع تشاوري ألعضاء املكتـب التنفيـذي يف للسياحة، 

  -تشكيله اجلديد، ومت خالله االتفاق على ما يلى:

  

  جمهورية مصر العربيةانتخاب  -

  للمجلس الوزاري العربي للسياحةلمكتب التنفيذي ل اً رئيس
  

 

  لشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا انتخاب -

  للمجلس الوزاري العربي للسياحةلمكتب التنفيذي لرئيس ل اً نائب
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