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خلفيیةاالجززء ااألوولل:   
االسيیاحة االميیسررةة؟ هھھھيما   

االسيیاحح. وواالخددماتت لتتوواافقق مع أأكبرر عدددد ممكنن منن فئاتت  ووااألماكننتهھيیئة االبيیئة  هھھھووالسيیاحة االميیسررةة االمقصوودد ب
اانتقاالتت ووااإلقامة ووأأماكنن االجذذبب ووتووفيیرر بيیاناتت ووحجووززااتت ووتسوويیقق منن ة يیاالسيیاح ذذلكك كلل االعمليیةشملل وويی

.   ممططوواالل ررحلتهھ االسيیاححاالسيیاحي ووااألنشططة االتي يیماررسهھا   
 

منن االمستفيیدد منن االسيیاحة االميیسررةة؟   
بما في ذذلكك ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة ووكبارر االسنن ووااألسرر االتي بالسيیاحة االميیسررةة  وواالنززالء جميیع االززاائرريینن يیستمتع

تصططحبب أأططفالهھا وواالعدديیدد منن االناسس ممنن لدديیهھمم ططلباتت خاصة لتيیسيیرر ررحلتهھمم. ووهھھھي تفيیدد على ووجهھ االخصووصص:  

االسيیاحح ذذوويي ااإلعاقاتت االحرركيیة (لدديیهھمم صعووباتت في االمشي٬، مستخددمي االكررااسي االمتحرركة). •  

احح ذذوويي ااإلعاقاتت االسمعيیة / االصمم.االسيی •  

االسيیاحح ذذوويي ااإلعاقاتت االبصرريیة / االمكفووفوونن. •  

االسيیاحح ذذوويي صعووباتت االتعلمم. •  

االسيیاحح ذذوويي أأمررااضض االحساسيیة أأوو ااألززماتت االصددرريیة. •  

االسيیاحح االذذيینن لدديیهھمم متططلباتت غذذاائيیة محددددةة. •  

كبارر االسنن (االمسنوونن ووااألشخاصص االذذيینن يیعانوونن منن االضعفف االعامم). •  

إلعاقاتت االمؤؤقتة (مثالً: كسرر في أأحدد ااألططرراافف).االسيیاحح ذذوويي اا •  

ااألسرر االتي تصططحبب أأططفاالً ووتستخددمم عررباتت ااألططفالل.  •  
 

  .ووأأيي منن االفئاتت االسابقة ممنن يیسافرروونن بصحبة مساعدد شخصي أأوو مقددمم ررعايیة
 

  ؟مجالل االسيیاحة وواالعامليینن بهھلماذذاا تفيیدد االسيیاحة االميیسررةة 
ألنهھا:  

.لكلل االززاائرريیننتحسنن منن جووددةة االتجرربة االسيیاحيیة  •  

ووشعووررهھھھمم بالررااحة. االسيیاححسالمة تززيیدد منن  •  

تووسع االسووقق ووتززيیدد منن فررصص االتووظظيیفف.  •  

.ااألنشططة االسيیاحيیةتساهھھھمم في ااستدداامة  •  

بحسس االمسؤؤووليیة ااالجتماعيیة.االسيیاحيیة تعبيیرر عنن تمتع االجهھة  •  
 

:االمسابقةمعلووماتت عنن   
قوواارربب٬، سبيیلل االمثالل: مررااكزز االغووصص٬، ررحالتت اال(على  مقددمي االخددماتت االسيیاحيیةوو لفناددققااتستهھددفف هھھھذذهه االمسابقة 

االمهھتميینن االقاهھھھررةة وواالجيیززةة ووااإلسكنددرريیة وو جنووبب سيیناءاالبحرر ااألحمرر وو حافظظاتتم يف االسفارريي في االصحررااء٬، االخ)
سووقق االسيیاحة االميیسررةة منن خاللل إإتاحة االسيیاحة لجميیع فئاتت االززاائرريینن٬، ووال سيیما ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة ب

االززيیاررةة.  منن ناحيیة تيیسيیرراتت محددددةة ووغيیررهھھھمم ممنن لدديیهھمم ااحتيیاج  
تميیزز خددماتكمم  على ذذلكك سيیؤؤكددبإحددىى االجوواائزز٬،  كمماالتصفيیاتت أأوو في حالة فووزز لمررحلةااختيیارركمم ووفي حالة   

. للسيیاححكثرر جاذذبيیة خددماتكمم أأ يیجعلل مما جووددةةكمم منن ناحيیة االعنن تعززيیزز سمعت فضالً في مجالل االتيیسيیرر وواالتهھيیئة   



 3 

منظظمة االمنظظموونن وواالررااعوونن للمسابقة ووهھھھمم:  يیعتررفففي مصرر٬، للمررةة ااألوولى  تنظظمممنن خاللل هھھھذذهه االمسابقة االتي 
االشبكة ااألووررووبيیة للسيیاحة غررفة االمنشآتت االفنددقيیة وووومحافظظة االبحرر ااألحمرر ووووززااررةة االسيیاحة وواالعملل االددووليیة 

. ااحتيیاجاتهھمم ططلباتهھمم على ااختالففووتلبيیة للتررحيیبب بجميیع االسيیاحح االسيیاحة االمتميیززةة في مجالل الجهھوودد باالميیسررةة   
 

  االمسابقةفئاتت 
االمسابقة مفتووحة أأمامم:  

.باسمم "االفناددقق")وواالمنتجعاتت (وويیشارر إإليیهھما الحقاً  االفناددقق .1  
مررااكزز االغووصص٬، ررحالتت االقوواارربب٬،  االجووالتت ااإلررشادديیة٬، مقددمي االخددماتت االسيیاحيیة (على سبيیلل االمثالل .2

االسفارريي في االصحررااء٬، االخ).  
 

:االجوواائزز  
:منن االتالي تتكوونن كلل جائززةة )سيیاحيیةخددماتت  لمقددممووووااحددةة  (ووااحددةة لفنددقق جائززةة أأوولى 2عدددد   

.تكرريیمم شهھاددةة •  

ميیسررةة لسيیاحة ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة أأووررووبيیة مدديینة إإلى ) study tourجوولة تباددلل خبررااتت ( •
.)منن كلل منشأةة فائززةة(فرردد ووااحدد   

 ).ENAT( االميیسررةة في االشبكة ااألووررووبيیة للسيیاحةلمددةة عاميینن عضوويیة  •
http://www.accessibletourism.org/  

 
):مقددمم خددماتت سيیاحيیةفنددقق أأوو (إإما ثانيیة جائززةة  

شهھاددةة تكرريیمم.  •  

إإلى مدديینة أأووررووبيیة ميیسررةة لسيیاحة ااألشخاصص لفرردد ووااحدد ) study tourجوولة تباددلل خبررااتت ( •
ذذوويي ااإلعاقة.  

.عضوويیة لمددةة عامم في االشبكة ااألووررووبيیة للسيیاحة االميیسررةة •  
 

):مقددمم خددماتت سيیاحيیةفنددقق أأوو (إإما جائززةة ثالثة  
شهھاددةة تكرريیمم.  •  

.عضوويیة لمددةة عامم في االشبكة ااألووررووبيیة للسيیاحة االميیسررةة •  
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للمتقددميیننااستررشادديیة  االجززء االثاني: معلووماتت  

  االتقدديیمم ااستماررااتت 

االمتاحة على صفحاتت منظظمة االعملل االددووليیة االتقدديیمم  ااستماررةة مللء يیجبب على االررااغبيینن في االتقددمم للمسابقة 
en/index.htm--us/offices/cairo/lang-http://www.ilo.org/addisababa/about  وواالشبكة

ووتقدديیمم االمستنددااتت االتي تؤؤيیدد  http://www.accessibletourism.orgااألووررووبيیة للسيیاحة االميیسررةة 
. الووماتت االووااررددةة بهھاالمع  

رر االبرريیدد ااإلليیكتررووني:  عبأأوو االلغة االعرربيیة  باللغة ااإلنجليیززيیةإإما ااالستماررااتت تقددمم جميیع   
tourism.for.all@outlook.com  2016فبرراايیرر  29 ثنيیننااإلاالساعة االخامسة منن مساء ووذذلكك قبلل.  

 
)٬، مع مقددمم خددماتت سيیاحيیةااإلشاررةة إإلى االمعايیيیرر االخاصة بفئة االجائززةة االتي يیتمم االتقددمم للحصوولل عليیهھا (فنددقق/  يیجبب

.االذذيي تقددمهھ نشاططاالصيیاغة ااإلجابة بما يیتوواافقق مع   
في ااستماررةة  ذذااتت االصلةألجززااء لمؤؤيیددةة االمستنددااتت ووأأشرر في االأأجبب على ااألسئلة بأكبرر قددرر منن االمعلووماتت٬،  

االتقدديیمم.   
بعدددد بهھ وواالخددماتت االتي تووفررهھھھا. يیررجى اااللتززاامم  االذذيي تقووممصووررةة ووااضحة عنن االنشاطط طِط للجنة االتحكيیمم أأع

.في ااالستماررةة االكلماتت االمحدددد لكلل جززء  
ع اااللتززاامم بالحقائقق م ٬،في ذذكرر كلل ما تمم إإنجاززهه ال تتررددددااستماررااتت االتقدديیمم. تستندد االمررحلة ااألوولى منن االتحكيیمم إإلى 

على ددرراايیة بالنشاطط االذذيي تقوومم بهھ. لجنة االتحكيیممفتررضض أأنن ما تذذكررهه باألددلة وواالمستنددااتت. ال ت ووتأيیيیدد كللووباألمانة   

لمسابقة؟االتقددمم لمنن يیحقق لهھ   

 جنووبب سيیناءوواالبحرر ااألحمرر  اتتوومقددمي االخددماتت االسيیاحيیة االعامليینن في محافظظلفناددقق يیحقق االتقددمم للمسابقة ل
. ظظررووفهھمم وومتططلباتهھمم تالففجميیع االعمالء على ااخخددمة  االذذيینن يیتميیززوونن فياالقاهھھھررةة وواالجيیززةة ووااإلسكنددرريیة وو  

 
مم أأددلة على ما يیلي:يیتقدد على االمتسابقيینن يیجبب  
.لتيیسيیرر وواالتهھيیئةاا التميیزز فيب اااللتززاامم .1  
تأسيیسس ووتططوويیرر خددمة ميیّسررةة.  .2  
معنيیة بررفع االووعي باإلعاقة. تووفيیرر تددرريیباتت خددمة االعمالء وو .3  
تووفيیرر خددماتت وومرراافقق ميیسررةة للجميیع.  .4  
  وواالترروويیج.تووفيیرر االمعلووماتت  .5
ااالبتكارر وواالخطططط االمستقبليیة لتحسيینن االتيیسيیرر وواالتهھيیئة.  .6  
على االمجتمع االمحلي٬، بما في ذذلكك تووظظيیفف ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة.  ااآلثارر .7  

تقيیيیمم ااالستماررااتت  

عبرر  تقدديیمهھا يیجببوواالمستنددااتت االمؤؤيیددةة لهھا االتي  االمكتووبةتستندد االمررحلة ااألوولى منن االتحكيیمم إإلى تقيیيیمم االططلباتت  •
.2016فبرراايیرر  29ووذذلكك قبلل يیوومم ااإلثنيینن  االبرريیدد اااللكتررووني  

منهھمم لجنة االتحكيیمم  أأنن تططلببوويیمكنن  االمكتووبة٬،االمتقددميینن بناء على االططلباتت  إإعدداادد قائمة مختصررةة مننسيیتمم  •
  خددماتهھمم. أأوو  ززيیاررةة منشآتاهھھھمم

. ٢۲٠۰١۱٦ ماررسسفي  االنهھائيیة إإلى االتصفيیاتت لهھممحالل ووصووسيیتمم إإخططارر االمشارركيینن  •  

يیئة.ستبحثث لجنة االتحكيیمم عنن أأددلة للتميیزز وواالمماررساتت االجيیددةة االخاصة بالتيیسيیرر وواالتهھ •  



 5 

تتكوونن لجنة االتحكيیمم منن ممثليینن منن االجهھاتت االمعنيیة ااآلتيیة: منظظمة االعملل االددووليیة٬، محافظظة االبحرر ااألحمرر٬،  •
)٬، ووخبررااء في مجالل ENATووززااررةة االسيیاحة٬، غررفة االمنشآتت االفنددقيیة٬، االشبكة ااألووررووبيیة للسيیاحة االميیسررةة (

االسيیاحة االميیسررةة.   
 

االمستنددااتت االددااعمة  

  . بكفاءةة ااستماررةة االتقدديیممتقيیيیمم على لمساعددةة لجنة االتحكيیمم ددااعمة يیجبب تقدديیمم مستنددااتت  •

:االبرريیدد ااإلليیكترروونيااستماررااتت االتقدديیمم وواالمستنددااتت االددااعمة على تقدديیمم جميیع  يیجبب •  
tourism.for.all@outlook.com  2016فبرراايیرر  29ووذذلكك قبلل يیوومم ااإلثيینن.  

ثمم إإررسالهھا على االبرريیدد اااللكتررووني  www.wetransfer.comلتحميیلل االملفاتت االكبيیررةة٬، يیمكنكمم ااستخدداامم  •
. الههأأع االمذذكوورر  

بووضووحح. وولنن تؤؤخذذ في ااالعتبارر االددااعمة إإلى االجززء االخاصص بهھا في ااالستماررةة أأنن تشيیرر االمستنددااتت  يیجبب •
.لألجززااء االتي تددعمهھا ووااضحةااتت إإشارراالخاليیة منن  االددااعمةاالمستنددااتت   

:على االددااعمة على سبيیلل االمثاللمستنددااتت قدد تشتملل اال •  
o .)PDFملفف (تهھيیئة االتيیسيیرر ووااستررااتيیجيیة وو/ أأوو خططة عملل لل   
o االميیسررةة مثلل  وواالخددماتت االمرراافققأأوو فيیدديیوو قصيیرر لتووضيیح صوورر  بالنسبة للفناددقق وواالمنتجعاتت: 

االتررفيیهھ٬،  أأماكنن٬، االمصاعدد٬، االمططاعمم٬، االحماماتت٬، ررفف االنززالء٬، غبهھوو ااالستقبالل٬، االمددااخلل
قوواائمم االططعامم االمررسوومة أأوو االمططبووعة بحررووفف ٬، سائلل ااالنتقاللوو. ووكذذلكك االمناططقق االخاررجيیة

االخاصة بصيیانة  االسيیاساتتإإنن ووجددتت: وو إإجررااءااتت ااإلخالء في حاالتت االططووااررئئ٬،كبيیررةة٬، 
 ششفرر٬، غررفف لغيیرر االمددخنيیننتوواافرر  االتنظظيیفف٬،االمستخددمة في  موواادداال٬، االهھووااء تكيیيیفف أأجهھززةة

. ااألسررةة٬، االخ  
o : صوورر أأوو فيیدديیوو قصيیرر تووضح معددااتت االتيیسيیرر وواالخددماتت بالنسبة لمقددمي االخددماتت االسيیاحيیة 

ووووسائلل االمووااصالتت٬، االخ.ووااألنشططة االمنظظمة   
o أأوو مقاططع منن  تقدديیرر أأوو خطططط تددرريیبب أأوو شهھاددااتت كتيیباتتمقتططفاتت منن مباددررااتت تسوويیقيیة أأوو  

االتيیسيیرر أأوو سيیاساتت  ذذجج ااستططالعع ررأأيي االعمالء أأوو مجالتتاالصحافة أأوو أأمثلة منن نما
.)PDFاالخ (في صووررةة ملفف  ٬،ووااالستدداامة  

o تيیسيیرر االخددماتت أأوو االمرراافقق (في تقدديیررااً ل االسيیاححررسلهھا نسخ مصووررةة منن خططاباتت شكرر أأ 
.)PDFصووررةة ملفف   

o االميیسررةة.مرراافقق االخددماتت أأوو االمووااقع على شبكة ااإلنتررنتت تصفف لرروواابطط    
 

االخددماتت تووضح جهھووددكمم في تيیسيیرر بيیاناتت تسوويیقيیة عامة. يیررحبب فقطط بالموواادد االتي  ةعددمم تقدديیمم أأيیيیررجى  •
وواالمرراافقق االسيیاحيیة أأوو تعبرر عنن تجارربب االسيیاحح.   

 
في مووعدد مع االمستنددااتت االددااعمة  tourism.for.all@outlook.comإإلى  ااستكملل ااستماررةة االتقدديیمم ووأأررسلهھا

.2016برراايیرر ف 29 ثنيیننااإلاالساعة االخامسة منن مساء أأقصاهه   
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االشررووطط ووااألحكامم  

االقاهھھھررةة وواالجيیززةة وو جنووبب سيیناءوو االبحرر ااألحمرر حافظظاتتمسررةة في بتقدديیمم ططلبب االمشارركة في مسابقة االسيیاحة االميی
توواافقق على اااللتززاامم بالشررووطط ااآلتيیة: 2016 ووااإلسكنددرريیة  

وولكنن بتقدديیمم ططلباتت منفصلة مع ضررووررةة  (فناددقق / مقددمي االخددماتت االسيیاحيیة) كثرر منن فئةأليیجووزز االتقددمم  •
ااستكمالل االمعلووماتت ااإلضافيیة لكلل ططلبب.  

قررااررااتت االحكامم نهھائيیة٬، وولنن تددخلل لجنة االتحكيیمم في نقاشش بشأنن عمليیة االتصفيیاتت أأوو ااختيیارر االفائززيینن.  •  

في حالة نشووبب أأيي نززااعع يیتعلقق بمعايیيیرر االجوواائزز أأوو ااستماررااتت االتقدديیمم أأوو عمليیة االتحكيیمم أأوو أأيي مووضووعع  •
ً آآخرر يیتعلقق بالجوواائزز٬، سووفف يیكوونن قرراارر منظظمة االعملل االددووليیة  نهھائيی اً.ووقاططع ا  

ووال يیتمم تحوويیلهھا إإلى جوواائزز نقدديیة أأوو بدداائلل أأخررىى.  غيیرر قابلة للتفاووضضاالجوواائزز  •  

تباددلل خبررااتت إإلى ددوولة أأووررووبيیة يیجبب أأنن يیكوونن لدديیهھمم جوولة  االمتسابقوونن االذذيینن سيیحصلوونن على جائززةة •
. ٢۲٠۰١۱٦شهھرريي ماررسس ووأأبرريیلل  خالللاالسفرر يیستططيیعوواا جوواازز سفرر سارريي االمفعوولل ووتأشيیررةة شنجنن حتى 

ااسمم ممثلل االجهھة االذذيي تررشحهھ في حالة االسفرر.  في ااستماررةة االتقدديیممتووضيیح يیررجى   

ألغررااضض االنشرر ستماررةة وواالمستنددااتت االددااعمة في اااليیسمح لمنظظمة االعملل االددووليیة باستخدداامم االموواادد االمقددمة  •
ووااإلعالمم٬، ووستقوومم االمنظظمة باإلشاررةة إإلى مصاددرر تلكك االموواادد حالل ااستخدداامهھا.   

 


