
 مقحرحات لجنة السياحة للخروج من األزمة

                                         

 -:ِٕالؾح ِا يٍي تغشض تشئاعح َ/ أزّذ تٍثغ سئيظ اٌٍدٕح اخرّاػا ٌدٕح اٌغيازحػمذخ 

 ظً اٌظشٚف اٌرٝ ذّش اٌّغرثّشذيٓ اٌغيازييٓ فٝ سخاي األػّاي اٌؾشفاء اٌداديٓ ٚ دٚس

 .مطاعِغرمثً ٘زا اٌاٌغٍثٝ ػٍٝ اٌمطاع اٌغيازٝ ٚاٌؼاٍِيٓ تٗ ٚثيش اٌرأتٙا اٌثالد ٚ

 ٚ ِذٜ ذأثيش٘ا ػٍٝ اإلعرثّاساخ اٌغيازيح تؼذ دساعح اٌّٛلف اإللرصادٜ ٚاٌغيٌٛح تاٌغٛق

 . ذّٛيً اٌّؾشٚػاخ اٌغيازيحػٓ ثٕٛن ذٛلف ػذد ِٓ اٌ

 اٌمطاع اٌغيازٝ ثش تاٌغٍة ػٍٝ األِٓ اٌزٜ يؤضاء فٝ ويفيح ِؼاٌدح اإلعرمشاس ٚآساء األػ

 .ٚاٌدزب اٌغيازٝ ٌّصش

 

/ أزّذ تٍثغ ِٓ ذفالُ األٚضااع اٌساٌياحم ِٛضاسان أْ اٌٛضاغ اٌسااٌٝ عايؤدٜ تٕاا َ في اٌثذايح ززس

إٌٝ "ذغٛٔاِٝ إلرصادٜ خذيذ"م الٔٙياس االلرصاد اٌّصشٜ ٚطٛفاْ اليؼٍُ أزاذ ِاذاٖم صا اح أْ 

م تً ذؼشض ِصش ألعٛأ أصِح فٝ ذاسيخٙاٚذذ٘ٛس األٚضاع فٝ اٌثالد لذ يصً إٌٝ زذ اإلفالطم 

عرصً إٌٝ "ٔىثح ؽذيذج"م إرا ٌُ ذؼاٌح األِٛس تسىّح ٚتغشػح فائمحم ٌرؼٛد ػدٍح اإلٔراج ٌٍذٚساْ 

 ِٓ خذيذ فٝ خّيغ اٌّداالخ.

 

ٚأواذ  أْ االلرصاااد اٌّصااشٜ يّااش تظااشٚف عاايوح ٌٍغاياحم ٚأ ااثر فااٝ ٚضااغ اليسغااذ ػٍيااٗم ٚأْ 

ٓ ذاذاػياخ األزاذاز األصياشجم ِؾايشا إٌاٝ ضاشٚسج ػاٛدج اٌغايازح اٌغيازح ٘ٝ اٌخاعش األوثاش ِا

ٚتمٛج ٚفٝ أعاشع ٚلاد ِّىآم ألْ ػاِاً اٌٛلاد ِٙاُ ٌٍغاياح ٚ٘اٛ اٌساً اٌٛزياذ ٚاٌغاسشٜ ٌٙازٖ 

أْ اٌّمِٛاااخ األعاعاايح ٌٍغاايازحم ٚاٌرااٝ صا ااح ٚاألصِااح ٚالٔؼاااػ االلرصاااد فااٝ اٌٛلااد اٌساااٌٝم 

 م ٚػٍاااااااااٝ أػٍاااااااااٝ ِغااااااااارٜٛ.عاعااااااااايحا ِٛخاااااااااٛدج ٚوااااااااازٌه اٌثٕياااااااااح األزثأاااااااااا   تٙااااااااا

 

ٌّمرشزااخ ٌٍخاشٚج ِآ ٘ازٖ األصِاح ٚ٘اٝ تؼذ إٌّالؾح ذُ اإلذفاق ػٍٝ ِدّٛػح ِٓ اٌٛ ايا ٚاٚ

 :واآلذي

 

 : اٌسىِٛحاٌّدٍظ اٌؼغىشٜ ٚ دٚس أٚالن:

 . اٌّرطشفيٓاَ اٌثٍطديح ٚاٌّطاٌة اٌفوٛيح ٚاٌٛلٛف أِ -1

 ذسذيذ صظ ٚاضر إلذداٖ اإللرصاد  -2

ي ِدّٛػاح اٌؾشفاء  ػٍٝ اإلعرثّاس ِآ صاالٚاٌّصشييٓ اٌداديٓ خاي األػّاي ذؾديغ س -3

 اٌّطّوٕح ٌُٙ ٌضخ ِضيذ ِٓ اإلعرثّاس. ِٓ اٌمشاساخ اٌّسفضج ٚ

ّاللح ذغرٛػة أيذٜ ػاٍِح وثيشج ٚذدّاغ ػاذد وثياش ِآ سخااي فرر ِؾشٚػاخ ذّٕٛيح ػ -4

 اٌصٕاع .األػّاي ٚاٌؼاٍِيٓ ٚ

 

 :  دٚس اإلػالَ :ثأيان 

٘ازا إٌاٛع اٌازٜ ٔسراخاٗ ٌاذٚسٖ يؼّاً ػٍاٝ إظٙااس اٌسميماح ٚ ٚاػإٝ٘ان إػالَ ؽشيف ٚ -1

 األِٓ فٝ اٌثالد ٚوزٌه إظٙاس اإلعرمشاس ٚم اٌذٚس إٌضيٗ ٌٍديؼ زاِٝ اٌثالدإلظٙاس 

ذاأثيشُ٘ ػٍاٝ ذّٕياح اٌّدرّاغ وىاً ِآ ػّااي ٚاٌٛاضر ٌشخاي األاٌذٚس اٌسميمٝ ٚ إظٙاس -2

ٍاٝ ٔضا٘اح اٌغاٌثياح اٌؼظّاٝ ٌشخااي صالي اٌظٙٛس اإلػالِاٝ ٌٍّدٍاظ اٌؼغاىشٜ ِؤواذان ػ

خااي ذؾاديغ سؼاخ اٌخاطواح اٌراٝ ذغاٝء تغاّؼرُٙ ٚاألػّاي  زرٝ يرُ اٌمضاء ػٍاٝ اٌؾاائ

خٕثااٝ فااٝ سخاااي اإلعاارثّاسم ِّااا يؼيااذ  ثمااح اٌّغاارثّش األاألػّاااي اٌداااديٓ ػٍااٝ اٌؼّااً ٚ

  .األػّاي  ٚاإللرصاد اٌّصشٜ

 

 



 ثاٌثان : دٚس سخاي األػّاي : 

 ضشٚسج ذٛافش لذس وثيش ِٓ اٌثمح فٝ سخاي األػّاي اٌّصشييٓ فٝ إٔؼاػ إلرصاد اٌثالد.  -1

االخرّاع ِغ ِّثٍي اٌسىِٛح ٌإلذفاق ي اٌرفاػً ِغ اٌسىِٛح ٚاإلػالَ ٚػٍٝ سخاي األػّا -2

 ػٍٝ دٚس٘ا فٝ ذؾديغ سخاي األػّاي.

األػّاااي  اٌثمااح  إٌااٝ  ااغاس سخااايسخاااي األػّاااي ٔمااً سٚذ اٌرفااا ي ٚ يمااغ ػٍااٝ ػاااذك -3

 إلعرىّاي ػٍُّٙ 

عارثّاساذُٙ اغاّؼرُٙم ٚاإلعارّشاس فاٝ ػٍّٙاُ ٌٚػذَ اإلعرّاع إٌاٝ اٌؾاائؼاخ اٌراٝ ذغا   -4

إػطاااء اٌثمااح إٌااٝ ػاخ خذيااذج ٌرخٍااك فااشؿ ػّااً خذيااذج ٚػااذَ اٌرااشدد فااٝ فاارر ِؾااشٚٚ

 . خٕثٝ فٝ إعرّشاس ػدٍح اٌرّٕيح ٚفٝ اإللرصاد وىًاٌّغرثّش  األ

 

 :ادس اٌرّٛيًاٌثٕٛن ِٚص دٚس :ساتؼان 

ذّٛيااً اٌّؾااشٚػاخ صا ااح إعاارّشاس٘ا  فااٝ رثّاس ٚاٌااذٚس اٌااٛطٕٝ ٌٍثٕااٛن ٌرؾااديغ اإلعاا -1

 .اٌّرٛعطح ٚاٌصغيشج

إػاادج خؼح خّيغ اٌّؾاشٚػاخ اإللرصااديح ٚاإلخرّاػياح ٚدٚس اٌثٕٛن اإللرصادٜ فٝ ِشا -2

 .شٚف اٌساٌيح اٌرٝ ذّش تٙا اٌثالدخذٌٚح  اٌذيْٛ ِٚشاػاج اٌظ

ِٓ لطاػاخ اإللرصاد اٌسيٛياح فاٝ ِماذِرٙا اٌمطااع اٌغايازٝ اٌازٜ  ضخ األِٛاي فٝ ػذد -3

 يغاػذ فٝ ذٛظيف ػذد وثيش ِٓ اٌؼّاٌح.

 

 :صاِغان: دٚس األِٓ

اٌرشويااض ػٍااٝ ضااشٚسٖ اعاارؼادٖ اٌرٛاخااذ االِٕااٝ  دٚس اٌمااائّيٓ ػٍااٝ زّايااح اٌااثالد ػٍااٝ -1

 . اٌغيازٗ اٌيٙا ٌٍّغاػذٖ ػٍٝ ػٛدٖٚذىثيفٗ داصً اٌّذْ اٌغيازيٗ ٚاٌطشق اٌّؤديٗ 

 

 : آٌياخ ذؾديغ اٌغيازح :عادعان 

ػٍاٝ األلاً ٌذساعاٗ اٌّٛلااف  اخرّاااع ستاغ عإٜٛ ٚػماذٖذفؼياً اٌّدٍاظ األػٍاٝ ٌٍغايازح  -1

 اٌغيازي ٚاٌّٛضٛػاخ اٌّرؼٍمٗ تاٌمطاع.

 ضشٚسج لياَ   ٕذٚق اٌطٛاسئ تغذاد ِشذثاخ اٌؼاٍِيٓ فٝ اٌمطاع اٌفٕذلي. -2

 ذسج ٌٍغيازٗ ٚػذد اٌّغافشيٓ ِٕٙا اٌٝ اٌخااسجمالتذ ِٓ إػادٖ دساعٗ أعٛاق اٌذٚي اٌّص -3

ِذيٕاٗ ٌىاً تٍاذ ٚ ِٚماسٔٗ رٌه اٌؼذد ِغ ٔصية ِصش ِٕٗم ٚتاٌراٌٝ ٚضاغ صطاٗ ذغاٛيميح

 .خيٗ اٌسٛافض ٚاٌذػُ ٚاٌرغٛيك ٌٙاصطٗ ٌرٛ ػذادطثما ٌٍّغرٙذف ِٕٙام ِغ إ

زرٝ يرُ  فٝ خّيغ ِداٌظ إدساخ اٌٙيواخ اٌغيازيح ذٛاخذ سخاي اٌمطاع اٌخاؿ اٌغيازٝ -4

 . ٌرٍه اٌٙيواخ اٌرؾاٚس ٚٔمً اٌخثشاخ اٌؼٍّيح

ٌٍّغاػذج فٝ عشػح ذذفك اٌغاائر ٚذؾاديغ  إٌٝ ِٕطمح خٕٛب عيٕاء ذأؽيشاخ اٌذصٛيفرر  -5

 .اٌغيازح فٝ ذٍه إٌّطمح

ػٍاٝ  إيداتيذأثيش  ِٓ فرر اٌغّاٚاخ اٌّصشيح اِاَ خّيغ ؽشواخ اٌطيشاْ ٌّا عيىْٛ ٌٗ -6

 ِصش.زشوٗ اٌغيازح اٌٛافذج إٌٝ 

 

 : حملة جوعية مكثفة جحث شعار "هدنة"بين الشعب والحكومة : ذٛخيٗعاتؼان 

ؽٙٛس ِاثالم ٚأْ يٍرفاد اٌدّياغ إٌاٝ ويفياح ذسغايٓ األٚضااع االلرصااديح  6ٌرىٓ  اٌسٍّح  ٌّذج 

ٌٍثالد زرٝ ال ذرفالُ اٌخغائش أوثش ِٓ رٌهم ٚذرؼشض اٌثالد ٌّأعاج ٌُ ذسذز ٌٙا ِآ لثاًم ػٍاٝ 

ِٛح  صالي ٘زٖ اٌٙذٔح ترسذيذ خّيغ اٌّؾاوً ٚدساعح وً اٌّطاٌة اٌخا اح تدّياغ أْ ذمَٛ اٌسى

 ٙازٍ فواخ اٌّدرّغم ٚاٌؼًّ ػٍٝ


