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ABSTRACT 

A local organization is a group of individuals with a specific goal, who go their way to achieve 

the goal, and the organization has a legal personality as an entity independent of its founders, and 

the board of directors elected by the members is the one who manages it. 

And the international organization is more like an international federation consisting of several 

countries that work to take care of their common interests while they are established by 

agreement between countries and signed by members. 

Those organizations that are interested in tourism appeared, and that after the calm that prevailed 

in the world after the Second World War, and the increase in the inter-tourist movement between 

the countries of the world, which led to a major development of the accident in the transport 

equipment for travelers, especially the development in aircraft with civilian uses, and the 

organization of trips for travelers, a new effect Great in the field of travel, the recovery of 

tourism activity, and the praise of the emergence of an industry in the tourism sector, its 

expansion has increased its problems, has attracted attention by officials, and who has the 

decision in countries interested in tourism, to the extent of the role of international cooperation in 

the field of aviation and travel, and is controlled in coordination Among the countries of the 

world to cooperate in setting controls for the tourism and aviation industry in particular, and after 

the General Assembly of the United Nations devoted that there is a year of world tourism, and in 

order to preserve the spirit of understanding of peoples, care of heritage in the world, as well as 

the identification of cultures among peoples. 
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 صلخالم

 تهالمنظمة خصيلالمنظمة المحلية هي مجموعة من األفراد لهم هدف معين، يسلكون طريقهم لتحقيق الهدف، و

 .دارتهامجلس اإلدارة المنتخب من قبل األعضاء هو من يقوم بإ، ومؤسسيهاكيان مستقل عن  عتبارهاابعتبارية الا

فيما  تؤسس عن  مشتركةها اللرعاية مصالحتعمل  دوليتألف من عدة االتحاد الدولي ب شبهأالمنظمة الدولية هي و

 .عضاء بالتوقيع عليهاالدول ويقوم األ بينة االتفاقي طريق

حركة ازدياد و الثانية،بعد الحرب العالمية  الذي ساد العالم بعد الهدوء، وذلك بالسياحة تي تهتمالمنظمات ال تلك ظهرت

 ذات الطائرات في تطويرال وصخصوبال المسافرين نقل في معدات تطور كبير مما أدى إلى دول العالمبين  البينية السياحية

، السياحي نشاطال نتعاشوا بمجال السفر، اكبير اثرأ حدثقد أورحالت للمسافرين، ال نظيموت ،مدنيةألغراض ستخدامات الا

القرار في   من يملكلين، وؤوالمسمن قبل هتمام إلا لفتت ه، وقدمشاكل ازدادت توسعهوالقطاع السياحي،  صناعة بروز أثناءو

فيما التنسيق ب م السيطرة عليه، ويتطيران والسفرفي مجال المن دور التعاون الدولي  ما يلعبه مدى إلىمهتمة بالسياحة، دول 

وبعد أن خصصت الجمعية  ،السياحة والطيران بشكل خاص مة لصناعةضوابط حاكالعالم لتتعاون على وضع  دول بين

ً منها على المحافظة على روح تفاهم الشعوب، ورعاية العمومية لأل مم المتحدة بأن هناك عام السياحة العالمي، وذلك حرصا

 التراث في العالم وكذلك التعرف على الثقافات عند الشعوب.

 

  ، منظمة غير حكومية(النشاط السياحي،  منظمات عالمية ) منظمة جكومية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة 

ساد العالم  يوعند حدوث الهدوء النسبي الذ ،الحرب العالمية الثانية ظهرت المنظمات الدولية المعنية بالسياحة بانتهاء

قطاع  وبالذات فيالنقل  قطاعالكبير في التطور  ين دول العالم، والذي حدث نتيجتهوزيادة النشاط في حركة السياحية ب

بتسهيل وزيادة   ا  كبير ا  ظهر دورأالعالم، حيث  حول جوية منتظمةوتسيير رحالت سياحية  ،الستخدام المدنياذات الطائرات 

ات في العمل ظهور الصعوبحركة النشاط السياحي وانتشاره و ، وعند تطور الصناعة وبروز دورها معةالنشاط السياحي عام

الشأن بتلك الدول مما  ويالمسئولين، وذاهتمامات إلى جذب دى أمما  ،دول العالم بجمبع  بهذا القطاع ونالتي واجهها القائم

همية التعاون الدولي بالمجال الجوي، حيث يمكن تنسيقه فيما بين الدول لرسم الضوابط الحاكمة للقطاع ، وهذا ما أإلى دعاهم 

 غير الحكومية وما تقدمة من دور في زيادة النشاط السياحي .ت الدولية السياحية الحكومية وماسنالحظه من خالل عرض للمنظ

 :مشكلة البحث

لتي موجودة واسياحي والفندقي حكومية المتخصصة بالنشاط الالبالرغم من عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير   

بالشكل المطلوب حيث لم تغير الصورة الذهنية عن العراق عند الكثير ن الدعاية السياحية للعراق لم تكن أال إرض الواقع  أعلى 

والتي تؤثر بدورها على النشاط  السياحي، وكذلك هناك الكثير من السلبيات والمشكالت التي تواجه اق، وخصوصاً خارج العر

 السائحين بالعراق. 

 همية البحث:أ

 .النشاط السياحي في العراق ةلخدمومية وغير الحكومية بالعمل  إظهار دور المنظمات الحك .1

 .التي تواجه السائحين بالبلد المضيف تسهيل المعوقات .2

 .زيادة الوعى السياحي في المجتمعات المضيفة .3

 .زياده الواردات السياحية في العراق بما يتناسب مع المقومات السياحية المتوفرة .4

 هداف البحث:أ

 .وصف للمنظمات الحكومية وغير الحكومية .1

 .حكوميةالهداف المنظمات الحكومية وغير أمعرفة  .2

 ي.السياح الجانب دعمت على جميع الخطط التي   طالعاال .3
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 السياحي القطاعالمنظمات لتوجيه  كافة الدراسات تحليل .4

 تسليط  الضوء على دور المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية  .5

 فرضيات البحث:

 الحكومية لتنميه العملية السياحية.لتطوير نشاط المنظمات الحكومية وغير  .1

  .بحث وتطوير سبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية .2

 لكترونية.الصلة بموضوع البحث والمواقع اإل اعتمد الباحث على المصادر ذات  منهجيه الدراسة:

 الخطط. ةعاملين داخلها للتعرف بمدى فاعليتوزيع استمارات االستبانة على  المنظمات متمثلة في ال ميدانية:الدراسة ال

 للبحث: هيكلية

 .لمنظمات الدولية )الحكومية وغير الحكومية(ل طار المفاهيمياإل :ولاألالمبحث 

 .ادة النشاط السياحيالمبحث الثاني: نشاط المنظمات السياحية الدولية )الحكومية وغير الحكومية( في زي

 .الدراسة الميدانيةطار العملي للبحث: اإلالمبحث الثالث: 

 .: االستنتاجات والتوصياتالخاتمة
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 ولمبحث األال

 لمنظمات الدولية )الحكومية وغير الحكومية(طار المفاهيمي لاإل

 :اوالً: مفهوم المنظمة

 إليه. يصبونكون طريقا أو أكثر لتُعرف المنظمة بأنها مجموعة أفراد عندهم هدف معين، يس

دارتها بواسطة مجلس إم ومنهم من عرفها بأنها شخصية اعتبارية ذات كيان مستقل عن األفراد المكونين لها، وتت  

  .اإلدارة  المنتخب عن طريق الجمعية العمومية لألعضاء 

جراء إبعد  ؤسسمصالحها المشتركة، وت ىرعتدول   يتألف من عدةاتحاد دولي  وقد عرفت المنظمة الدولية بأنها:  

 : [1]تم توقيعهم عليها كدول أعضاء، والمنظمة الدولية لها ثالثة أجهزة هييو من قبل عدة دول،يتم عقدها  اتاتفاقي

 عضاء.: يشترك بها جميع دول األالجمعية العمومية .1

 عضاء.للدول األ تمثيل فيه محدودالمجلس تنفيذي: ويكون  .2

 .ومهمتها مناطة بتابعة تنفيذ جميع القرارات المختلفة: عامةمانة أ .3

 المنظمات الدولية السياحية:مهام ثانياً : 

 تنميتها بشكل عام.زيادة األنشطة السياحية و .1

 عمل القوانين والتشريعات السياحية الدولية المكملة للقوانين المحلية داخل الدولة. .2

 ذلك للمصلحة التي تخدم الجميع.عطاء الحلول المناسبة لمشاكلهم وإالسياحة وطراف المعنية في التعاون مع الدول واأل .3

على ض يجابية وبالخصوص لدول الجوار المتنافسة سياحيا ووضعهم  في مسار واحد للحفانشر ثقافة المنافسة اإل .4

 سواق السياحية بسبب المنافسة السلبية.األ

 تمين بالسياحة.المهوتبادل البيانات بين سس اإلحصائية توحيد األ .5

ت المنهج اوتوسيع دراس ملرفع مستواه فرادمن األ عليها ينالقائم طويرتالسياحي والقطاع تحسين مستوى خدمات  .6

 .يسياحالالعلمي 
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 حكومي: السياحة الدولية ذات طابع  منظماتهم ثالثاً: أ

 : WTO [6])) :منظمة السياحة العالمية .1

تقوم بتصدير اإلحصائيات للطلب والعرض ا في القطاع السياحي في الدول، واهتمامهمنظمة من تشكيالت األمم المتحدة 

 السياحي في جميع دول العالم، ومقرها بمدريد . 

، الحرب العالمية الثانية انتهاء بالهاي، وبعد  م(1225)عام بتحادات النقل السياحي  المؤسس يمثل  ابتدأت  كمؤتمر دولي

منظمة فنية غير بأنه جنيف، ويعد االتحاد يمقرها الجديد ، وتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسميةاالب وسُميتغير االسم  حيث

 (عام وخاص) القطاعين كالمن  امرافق اً عضو (88 )و ،منظمات سياحية وطنيةعبارة عن  (102 )عضائه أعدد  رسمية،

جراء االتفاقات  في ما يخص المسائل إي ض فمنظمة حكومية دولية تفوً  إلىبتحويله  اقدم األعضاء طلب م(1261) عامبالعالم، و

منظمة الطيران المدني الدولية، : مثلاألمم المتحدة  إلىالسياحية والتعاون في ما بين المنظمات المتنافسة، وبالخصوص التابعة 

دورة الذي يمارسه بمجال عمل االتحاد ومم المتحدة لينظم لأل في لجمعية العموم )م 1262) عامبقرار لهذا الغرض الوصدر 

 ضمن األمم المتحدة. ب التي السياحة العالمية في التعاون المشترك للكيانات

التي ، وعضاء االتحادأمن قبل دول  م(1214)منظمة السياحة العالمية عند عام ب الخاص رار قرار للنظام األساسيإقبعد 

ً  مسجلةمنظماتها السياحية الكافة   لتحاقتم ا قد تم انعقاد أولى الجمعيات العمومية للمنظمة بمدريد عام تحاد الدولي، واالب رسميا

لمقر العام، امبنى بمانة العامة بمدريد في بداية العام التالي من خالل اقتراح قدمته الحكومة اإلسبانية ، وتم تعيين األم( 1215)

تفاقية للتعاون إلتم توقيع ام(  1211 ) ، وخالل عامويةلتنماحدة مم المتأتنفيذي لبرامج  يلوكك تهاأخذت صف م(1216 )وعند 

 لديها )أصبح م(  2005)وكالة ذات تخصص، وعند عام  إلى هاتم تحويل م( 2003 ) مم المتحدة ذاتها. وعند عاماألالرسمي مع 

ً ( 350)و  لبلدان مختلفة وحوالي سبعة أقاليم اً عضو)145  ،بقية مؤسسات التعليمممثلين للقطاع الخاص و عضوا منتدبا

 ة.واتحادات سياحية وسلطات السياحة المحلي

  . [10] منظمة السياحة العالميةلهداف ألأأهم 

 التقنية للقطاع السياحي بين الدول.تجارب الدولية والمعرفة الفنية وتداول المهارات وال 

  بالمجال السياحي.اإلسهام ببناء القدرات المهارية  للعاملين 

 .االهتمام بتعزيز الشراكة بالتنمية السياحية 

  وسيلة للتعاون المشترك بالحفاظ على االقتصاد والثقافات المتنوعةونها آلية للسالم، أترويج السياحة على. 
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 : Membership of the Organization [9]عضوية المنظمة 

 كاملة سيادة ذاتالدول متمثلين ب : ونعاملعضاء أ. 

 دول أخرى. من قبل الخارجية مورهمأ نظمتيتم التي و ،عضاء األقاليمأ: ونعضاء منضمأ 

 جهزة ومؤسسات سياحية محلية وهيئات تعليمية سياحيةأ: ونعضاء منتسبأ.. 

 : [7] ( WTTCالمجلس العالمي للسياحة والسفر )  .2

نعقد أول ا، و(م 1220)عام  هسيتأس تم، والمجال السياحيبتخصص   ذات  عبارة عن منظمة دولية غير حكوميةهو 

عضواً  (18 ) هئعضاألعدد البلغ ( م 1223 ) عضواً، وفي عام(  32)وحضره  (،م1221 ) اجتماع  له سنوي بواشنطن عام

ً  ةيقطاعات السياحالمن صناع القرار بجميع جميعهم  نواع الشركات والهيئات ذات العالقة أالتحالف بعضويته  ، وقد ضمعالميا

 ،مجلسللرؤساء اللقيادات من رجال األعمال بمجال صناعة السياحة، وكان يشمل حتى ابالمجال السياحي، ويعد منتدى 

، ضاء بالمجلسالجامعيين أع األساتذةمن ، و، وكذلك نخب اقتصاديةيمجال السياحالمن شركات عالمية ب ورؤساء التنفيذ للعديد

ها من قبل الحكومات، كونها يهتم المجلس في الجوانب االقتصادية واالجتماعية لصناعة السياحة، وحتى يتم التعرف علحيث ي

. يمن الناتج المحل ( % 10)مليون فرد في العالم مساهمة  بقيمة  (238  ) واحدة من أهم القطاعات المهمة التي تقوم  بتوظف

المستدامة وخلق فرص ة للحفاظ عليها، وقد تدور أعماله حول طرق تحقيق تنمية السياحة ويهتم أيضاً المجلس في الجوانب البيئي

 .نشطة السياحة المختلفةأعمل عن طريق 

 : [13]  المنظمة الدولية للطيران المدني )االيكاو( .3

دولة  (180 ) بضمنها وصاراتسعت ، ومن حينها م(1244 عام )حول العالم، نشأت في  مكاتب ( 1 ) مقرها بكندا، ولها

ً يدرس  متعاقدة، وهدف هذه المنظمة  تطوير مجاالت المالحة الجوية الدولية بطرق أمينة ومنتظمة، وقد شكلت محفالً دوليا

يكاو اتفاقية للطيران المدني الدولي والتي حررت بشيكاغو بديسمبر قتضي التوحيد القياسي، وميثاق األجراءات تإشروط و

جمعية عمومية، ، ومجلس من تتألفيكاو  األبأن االتفاقية  تنص قدلمتعاقدة لديها أطراف فيها، و، وكانت جميع الدول ا1224

 ن .يإلى  رئيس المجلس واألمين العام كرئيسين تنفيذيوأمانة عامة، وتوكل مهام الرئيسان فيها 

كل ثالث  ادوري اوتقيم اجتماع، وتعد كونها هيئة ذات سيادة في المنظمة ،تتعاقدالتي  لدولل من ممثلين وقد تكونت

. وتقوم عوامأ ةلثالث ات مقبلة، وتحدد ميزانيتهاتقوم باستعراض مفصل ألعمال المنظمة، وترسم السياسات لسنوسنوات، و

يكاو، والمجلس يعتمد دولة، تكون مكاتبهم بمقر األ ( 31 ) عضاء منأعوام له أ ةيكاو لثالثالجمعية العمومية مجلس األبانتخاب 
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ن يجها بمالحق االتفاقية للطيران المدني الدولي، وعادة يستعادراسية وجميع التوصيات الدولية قبل خالله القواعد القيامن 

النقل الجوي  انعداد القواعد القياسية في لجنة المالحة الجوية كونها ذات اختصاص في المسائل الفنية، وفي لجأل المجلس

بأمن الطيران،  ختصاصاالمن ذوي غير المشروع كونها  تبالتدخال سؤولةالم اللجان، وبدياقتصا ختصاصا عتبارها ذاتبا

ها خمسة عشر عندهم ئالمالحة الجوية، ويكون عدد أعضا تقدم المشورة للمجلس التي تهتم بمسائل  اً، حيثرئيسي اً ردوتمارس و

يتم تعينهم من المجلس، شيح أعضاء اللجنة، ولمتعاقدة بترمؤهالت وخبرات كافية بمختلف مجاالت الطيران، وتقوم  الدول ا

 إلىالجوية التي تابعة  اتبإدارة المالح ةفنيلديهم خبرة تستعين بموظفين  عندما تقوم بأعمالهاويعملون كخبراء مستقلين، و

 العامة التي يرأسها أمين عام. تهامانأ

دارية الشؤون اإلو النقل الجوي،و التعاون الفني،و الجوية، اتدارة المالحإ: يدارات هإإلى خمس تتفرع  األمانة العامة

ميدان واحد أو بمجاالت المسؤولية  ىحدإب قسام يهتممن هذه األ كل قسم، وأقسام إلىدارات القانونية، وتتفرع اإلووالخدمات، 

 . [14]صلة  له أكثر

 :ICAOأهداف منظمة 

بها بإطار تحقيق األهداف  ىالدولية، وكافة اإلجراءات الموصالمالحق تتضمن القواعد القياسية  عملها إصدار مجموعة من    

 اتتطوير التبادل والقواعد الفنية المتعاقدة بالمالح إلىالتي تشير  ،من اتفاقية الطيران المدني الدولي 44للمادة  االمرسومة وفق

 : [15]التالي  من أجلجوي العالمي لنقل اللتطوير الو ،تخطيطال، وعدم عالميةالجوية ال

  بالعالم . تطور منظم للطيران المدني الدوليضمان 

 .تشجيع فنون تصميم وهندسة الطائرات لتستغل ألغراض سلمية 

  جميع التسهيالت الخاصة بالمالحة الجويةتقدم الطرق الجوية، والمطارات، والتحفيز على. 

 واالنتظامالطلب لسكان العالم على النقل الجوي، على أن يتصف باألمان، تساوي العرض و. 

 .حماية الدول من  الخسائر االقتصادية ومنعها، وبالخصوص التي تترتب على المنافسة غير المعقولة 

  واحدة منها فرصة عادلة لالستثمار بالخطوط الجوية  الدول المتعاقدة على أن يكون لكلتوفير االحترام  لحقوق جميع

 الدولية.

 خرى.أعدم  التمييز بين دولة و 

  عالميةالجوية ال اتالسالمة المهنية للطيران بالمالحتنمية. 
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 المنظمات السياحية غير الحكومية:رابعاً: 

 : [11](IATA )تحاد الدولي للنقل الجوي الا .1

 ً م(  1245أبريل  12 ) سه فييتم تأس، (IATAياتا")إباسم " اتحاد دولي معني بالنقل الجوي، معروف اصطالحا

، وتأسيسه ليس بسابقة الطيران المدني بأعقاب الحرب قطاع خدماتفي الناجمة نتيجة التوسع الحاصل  تليواجه  كافة المشاكال

االتحاد الدولي للحركة الجوية، حيث يعرف ب، م(  1212أغسطس  28 )فريدة بعالم الطيران، فقد سبقه اتحاد على شاكلته في

الرئيسي  ه، وكان موقع مكتبم(1232 ) التوسع  في أعماله عام بعداألمر  انتهى بعدهابقارة أوروبا، و ةمنحصر امهمه تكان

 موزعة على عدة دول إقليمية. ىخرألقليمية ااإل هبجنيف، ومكاتب تنفيذيالمكتب البكندا و

  ar.com/blog/iata ]-[Avia : (إياتا ها )أهداف

اتا تطوير النقل الجوي اآلمن وفق سياقات منتظمة، واقتصادية تصب بصالح الشعوب، حتى تتحقق إيولويات أمن   

شركات النقل و مؤسسات التعاون فيما بينسبل النقل وتقديم  تحل مشكال إلىزيادة بمعدالت النمو للتجارة الدولية، والتوصل 

لطيران المدني، وغيرها من منظمات ل العالمية منظمةالوالتعاون مع  عالمي،بخدمات النقل الجوي ال بطرق عدة الجوي العاملة، 

 بشؤون كل ما يخص النقل الجوي.ذات الصلة  ،قليميةإعالمية و

 : والسفر ،مجلس عالمي للسياحة  .2

 جتماعها عقدتم و، جيمس ريبنسون برئاسة ( م  1220)سه عام يدولية غير حكومية اختصاصها سياحي، تم تأس مؤسسة       

عضواً من (  18 ) إلى هموصل عدد(، م 1223)عضواً، وعند عام ( 32 ) حضره( م 1221)واشنطن عام بسنوي الول األ

 التي والهيئات ،الشركات نواع منأعضويته ب التحالف ضم هنإالعالم، حيث  كافة القطاعات في القرارعلى مستوىصحاب أ

 وذلك والسفر، ،مجال صناعة السياحةب قادة رجال األعمالتدى يلتقي به عن من عبارةالسياحي، وهو  قطاعالفي لها اعمأ تاتصل

الجامعيين كأعضاء  األساتذةمجال السياحة، ومن بمن شركات العالم   للكثيرمجالس والرؤساء التنفيذيين للرؤساء اليشمل 

أهميتها كواحدة من أهم دول لل ليوضحو ،صناعة السياحةفي االقتصادية واالجتماعية  الجوانبفي  يهتم والمجلس ،المجلسب

ج انتمن اال(  % 10) العالم لتساهم بفرد في مليون (  238لها مستقبلها والتي لها القدرة على التوظيف قرابة ) القطاعات التي

 Green ) ى برنامجتبنً   ساسعلى هذا األو ،على البيئة ةفظاحموال ،الجوانب البيئيةكأيضا  خرىاهتمامات أ لمجلسل. ويالمحل

Globe Program ، نشطة سياحيةألعمل من خالل لفرص  خلقو ، مستدامة تنمية سياحية كيف نحققحول  هكما تدور أعمال 

 .مختلفة
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 : [4](UFTAA)االتحاد الدولي لوكالء السفر والسياحة  .3

في واالجتماعي  ،لمجلس االقتصاديا إلىاستشاري  منصبلها  معروفة على مستوى العالم، منظمة غير حكومية

تحاد االمنظمتين هما: ن تم دمج بعد أ في روما (، م  1211 )نوفمبر ( 22 ) االتحاد فيب هاسيتأس تممم المتحدة، والألمنظمة 

ببروكسل  تم نقل   م( 1282 ) عام ، وعند(UOTAA)تحاد دولي لمنظمي الرحالت اال، و (FLAV)الدولي لوكاالت السياحة 

العالم. في هيئة محلية (،  100 )غير ربحي يمثل  هفده تحاد،اً كاعمل  المنظمة دوليابتدأ موناكو، وعندها  إلى العامة تهسكرتاري

  . المنظمات بيننسق مال  عدوي

  : UFTAA [4]ومن أهم أهداف اتحاد 

 .زيادة حركة السياحة و تنميتها كصناعة بالعالم  

  السياحية وعمل دراسة تحليلية لألسواق السياحية.عمل ندوات وورش تطويرية وبرامج تدريبية للشركات 

 وكذلك تقديم المساعدة  في ، ما يخص صناعة السياحةيف ،خرىأوهيئات سياحية  ،منظماتبينه وبين  جراء عمل منسقإ

 .فيما بينهم ألعضاءلوتكثيف االتصال  صاعبالم حلةحل

  ASTA [5]): )والسفر ،جمعية األمريكية لوكاالت السياحةال .4

االت السياحة ووك، م، حيث كانت جمعية تقوم بالتنسيق بين السفن1231إبريل عام  2ها بنيويورك  في ؤنشاإتم       

 ء)عضااألذ بلغ عدد إوالسفر بالعالم  ،وكاالت السياحة ت، حيث ضمالكبيرة التجمعات السياحية صبحت منأاألمريكية، وبعدها 

تأجير الوشركات  ،طيرانللشركات الو ،شركات سياحية)يمثلون مجموعة مختلفة مثل:  ،دولة (140 )من اً ألف عضو ( 20

، وتتمتع الجمعية بنفوذ واسع بتدفق الحركة السياحية في العديد من دول العالم، وكذلك (فنادقالنقل والوشركات  ،سياراتلل

 .ت األخرىكلمتها مسموعة بصناعة السفر والسياحية العالمية عند االتحادات والمنظما

 : ASTAأهداف جمعية  

 ويةالعضاصحاب  دول لل تنمية جميع العالقات. 

 والسفر  ،حركة السياحة زيادة ً  .عالميا

  خالقيات المهنة.ألالقواعد والضوابط  رسم 

 لتطوير.ل ومعلومات ،عمل قاعدة بيانات 
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 .حماية حقوق المستهلكين السياحيين من جميع الممارسات غير المشروعة 

  القطاع السياحي. رادأفتعليم  جميع 

 

جنيف لتنمي ب استقرتو ة،السويسري ةالمدني يننواإلى القوفقا  سهايأستتم ]WATA  ]17الجمعية الدولية لوكاالت السفر: .5

وتكون العضوية فيها متاحة لكل وكاالت ، الشخصية والعامة مصالحالوالحفاظ على  ي،السياح همبمجالء عضااألأنشطة 

 السفر ذات العالقة بالسياحة وتتمتع في مجال شهرة ، وتكون للجنة اإلدارية الحق  بقبول الطلبات للعضوية.

 الجمعية: جهزةأ

 عاميناألعضاء ولها اجتماع دوري كل العامة: تتألف من  تهاجمعي. 

 ما تحتاجةعلى  محافظين بناء مجموعة، وتقوم  بتعيين يتم تكليفهم لعامين فقط فرادة أخمسأعضاء تنفيذية:  لجنة 

 .اً جغرافي

 لحسابات  .ل نمراقبيال 

  .اإلدارية وتتألف من رئيس جمعية ونائبيه 

 ويتمتع بسلطة مدير. ،سكرتير عام 

تع بأحسن سمعة بعمل الرحالت اك تمثيل للجمعية بكل مدينة في أحسن وكالة سفر تقوم بتقديم أحسن الخدمات وتتمنوه   

السائحين الوافدين للبلد، ويتم دفع المساهمات المالية للجمعية من كل عضو حسب  إلىالخارجية، ووضع برامج الرحالت 

 االتفاق.

 : [5]  ( ICCAاالتحاد الدولي لسياحة المؤتمرات واالجتماعات ) .6

نشطة القطاع السياحي أن إنشائه ليدعم من خالل مساهمة عدد من وكالء السفر والهدف م (،م 1213 ) تم تأسسه بعام

ثارة الميزة التنافسية لألعضاء بهذا المجال، وقد إلك لتمرير المعلومات بين الدول والخاصة في مجال االجتماعات الدولية وكذ

سياحة االجتماعات والمؤتمرات بتزايد النماط أبحت تخذت بالوقت المناسب، حيث أصأثبت خطوة تأسيس هذا االتحاد أنها ا

االتحاد من كل أنحاء العالم، ولم تقتصر فقط  إلىاالنضمام  إلىساس زاد الطلب ، وعلى هذا األاونمو سريع أكبر مما كان متوقع

صبح أ. مختلفة اتالمعنية في صناعة مؤتمر و من يمثلهاأ بل كان من جميع القطاعات ،ووكالء السفر ،على منظم المؤتمرات

 عضواً من ( 850 ) حيث ضم بعضويته ،واالجتماعات ،مؤتمراتللمن أكبر وأشهر المنظمات الدولية التي تعنى بسياحة  اً اتحاد

https://www.wata-dmc.nete/


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 624 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

من  ضم بعضويته منالوحيد  هووأوروغواي، و ،والواليات المتحدة األمريكية ،وماليزيا ،مكاتب بهولندا لديهدولة، و ( 80 )

 المؤتمرات واالجتماعات وكافة المحافل الدولية.عداد إ بمجال لديه خيرة

 . TAPA [11] سيا باسفيك للسياحة:آاتحاد  .0

 قليمية أخرى في أوكالندإومقره الرئيسي ببانكوك في تايالند، وهناك مقرات  (، م 1251)سه عام يلقد تم تأس

في  يفرانكفورت في ألمانيا وفي بكين في الصين وبدب ستراليا و بمدينةافي  يبالواليات المتحدة األمريكية، وبمدينة سيدن

بمنطقة  ذات الطابع السياحيواسع فيه الكثير من المنظمات  ،مارات العربية المتحدة وبمكاو في الصين، وهو تجمع سياحةاإل

تسهيل كافة اإلجراءات ، والهدف من قيامه زيادة النشاط السياحي في دول المنطقة، وكذلك آسيا شرق جنوب، والواليات المتحدة

بحاث الخاصة في مجال التسويق وتبادل المهارات و الخبرات وتبادل ودعم جميع البرامج السياحية واأل المتعلقة بالسائحين،

 المعلومات.

 المبحث الثاني

 نشاط المنظمات السياحية الدولية )الحكومية وغير الحكومية( في زيادة النشاط السياحي

 :WTOلسياحة العالمية دور منظمة اوالً: أ

حصائيات الطلب إفي شؤون الدول بالمجال السياحي، وتقوم بتصدير منظمة من منظمات األمم المتحدة يصب اهتمامها       

والعرض السياحي في العالم، ومقرها مدريد، وكانت نشأتها عبارة عن مؤتمر دولي لجميع اتحادات النقل السياحي الرسمية، 

لمنظمات سفر لتحاد الدولي الا) العالمية الثانية تم تعديل اسمه بالهاي، وبعد انتهاء الحرب م( 1225 ) بعاموالذي تم تأسيسه 

 (102) إلى ةذروالأثناء  عضويتهوقد وصل  تابعة للدولة،منظمة فنية غير عبارة عن جنيف، حيث كان ب، وانتقل مقره (الرسمية

 اطلبه ؤعضاأقدم م(،  1261 ) وعند عام والخاص ،في القطاع العام فرادأكأعضاء بينهم  (ا 88 )و وطنية ،سياحية نظمةم

خلق بروح التعاون بينه وبين ات العلمية المتعلقة بالسياحة، وجراء االتفاقإيمنح تفويض في  ،اعالمي اتحويله ليكون حكوميل

قد تم مة الطيران المدني الدولية، ومنظواليونسكو و ،بع نظم األمم المتحدة كالصحةتتمن بالخصوص ، منافسة خرىأ منظمات

ً مركزي اً دورحتى تنظم  ،جمعية العمومية لألمم المتحدةالمن م(  1262 ) ذ قرار مشابه عامااتخ اً بمجال يمارسه عالميللالتحاد  ا

المنظمة  إلىقرت الدول التي انتسبت أم(،  1214 ) وفي عام األمم المتحدة، فيجدة اوتالكيانات الم في ما بينالتعاون ب السياحة،

، م(1215 ) ول اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الجديدة بمدريد عامأساسي لمنظمة السياحة العالمية، وقد عقد النظام األ

 العام. هامقر إلىسبانيا التي ساهمت بمبنى أفي بداية العام التالي باقتراح  مانة العامة بمدريدوتم تعين األ
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على توقيع القامت ب م(،1211 ) ، وفي عامالتنمويةبرنامج األمم المتحدة  إلىوكالة تنفيذية  لها صارتم(  1216 ) وعند عام    

لألمم المتحدة،  ص فيتخص ذات وكالة إلى هاتم تحويل م(، 2003)، وخالل عام رسمية مع األمم المتحدةال ةتعاونالتفاقية إلا

 ،منتدبا من القطاع الخاص (350 ) أقاليم وحوالي (1)و ن مختلفة،بلدا( ل 145 ) ءعضاألبلغ عدد ا م(، 2005 )وعند عام

 . [12] التعليمية وكذاك اتحادات السياحة وحتى سلطات السياحة المحليةالحكومية والمؤسسات 

 : [12] أهداف منظمة السياحة العالمية

 .تداول الخبرات الفنية وتجارب الدول في القطاع السياحي 

 .المساهمة ببناء القدرات العملية للعاملين بالمجال السياحي 

 .تنشيط مبدأ الشراكة بالتنمية السياحية 

  التعاون المشترك للمحافظة على التنوع الثقافي واالقتصادي إلىالسالم، ووسيلة  إلىتسويق السياحة كآلية. 

 ICAOالمنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ثانياً: دور 

دولة، وهدفها  180تعاقدت معها أكثر من 1244قليمية بالعالم، ومنذ نشأتها في عام إيكاو بكندا، ولها سبعة مكاتب يقع مقر اإل 

دراسة كافة  إلىمنتظمة، وهي تشكل أكبر محفل دولي حة الجوية الدولية بطريقة أمنة وعمال المالأيصب في تطوير كافة 

حيد القياسي . ميثاقها رسمته اتفاقية الطيران المدني الدولي وبحسب ما حررت شروط واجراءات وحسب ما يقتضي التو

 تهااالتفاقية  تنص على تشكيل جمعي تأطراف فيها، حيث كان ة، وكانت جميع الدول المتعاقدم(1224) عامبشيكاغو بديسمبر

شتركت جميع الدول المتعاقدة في تشكيل . واعامال هامينأو ،لمجلسلرئيس النفيذيان هما ت ورئيسان، نتها، وأماهاعمومية، ومجلسال

عوام، وتقوم باالستعراض المفصل ألعمال المنظمة، أ ةيكاو، واجتماعها يكون كل ثالث، وتكون لها السيادة باإلجمعيتها العموم

عوام، أيكاو لثالث اإلعوام وتقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس أالقادمة، وترسم ميزانيتها لثالث وترسم السياسات لألعوام 

عمالهم منها أبإدارة  نيكاو ويقومودولة، ومكاتبهم بمقر اإل 31اء من عضأويعد الهيئة الحاكمة. يتشكل المجلس من مجموعة 

، ويقوم المجلس باالستعانة بأعداد القواعد القياسية في لجنة المالحة الجوية كونها ذات اختصاص بالمسائل الفنية، وتستعين [2]

لنقل الجوي كونها ذات اختصاص فالمسائل االقتصادية، وكذلك تستعين في اللجنة المعنية في التدخل غير المشروع بلجنة ا

                                                                         .ا المختصة في مسائل أمن الطيرانكونه

يكاو بمسائل مجلس اإلل اتالقياسية الفنية، ويبرز دورها الرئيسي بتقديم المشورتقوم لجنة المالحة الجوية في أعداد القواعد     

لطيران، لمجاالت الالجوية، وتتألف هذه اللجنة من خمسة عشر عضوا لديهم المؤهالت والخبرات الوافية بمختلف  اتالمالح
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، ن دولهمومثليخبراء، ال  درجةعملون بالمجلس، وي ون منهذه اللجنة، ويعينل اقدةدول المتع عضاء من قبلاأل ترشحيتم و

 التي يرأسها لألمانة العامةي تتبع الجوية الت اتدارة المالحإبفنيين يعملون الموظفين اللمالحة الجوية بأعمالها بلجنة اللتستعين و

 دارية والخدماتالشؤون اإلوالجوية، والتعاون الفني، والنقل الجوي،  اتدارات هي: المالحإتنقسم لخمس  التيأمين عام، و

                                  . [2]اإلدارات ى هذهحدإب هتمي أقسام، كل قسم  إلىتنقسم  بدورها و، والقانونية

  [18] : ( IATA)االتحاد الدولي للنقل الجوي

الناجمة عن التوسع  صعوباتليواجه جميع الم(،  1845  (عام )أبريل 12 ) ، تم تأسسه في(آياتا ) اصطالحا عرف باسم   

 )في ةمماثل خرىات أ، فقد كان هناك  اتحادوالسفر فريدة بعالم الطيرانالسابقة بال، وتأسيسه لم يكن في خدمات الطيران الحاصل

 ) أعماله عام تعندما توسعوفي داخل  أوربا،  تممه . وكانةاالتحاد الدولي للحركة الجوي ، وهوم(1212عام)أغسطس  ( 28

 مناطق مختلفة من العالم. عدة قليمية فياإل همكاتبتوزعت بكندا، ومكتبه التنفيذي الرئيسي بجنيف، و همكتبنشاء إتم ، م(1232

 نزايدالعالم، وليحقق الفي شعوب ال تصب في مصلحة ، وبكلفة اقتصاديةةالمؤمن ةالجويالخطوط  تطوير نقللاتا آيهدف تو     

 ،شركاتتتعاون ال لكيلتعاون ل بلسالبمعدالت النمو بالتجارة الدولية، وكذلك ليساهم بحل مشاكل النقل، وتقديم كافة 

 .لطيران المدني، وغيرهال العالمية منظمةالوالتعاون مع العالمي،  لنقل الجويلخدمات الببطرق عدة  لنقل الجويلمؤسسات الو

 [19] :عضوية االتحاد

قل المسافرين البضائع ياتا متاحة لشركات الطيران، بشرط أن الخط الجوي للشركة منتظم، بين دول  ليتم نآإن عضوية           

منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو  إلىالبريد الدولي بأمان، وأن يكون لها جنسية دولة عندها يسمح لها باالنضمام التجارية و

"ICAO" أعضاء غير عاملين، وقد بلغ عدد  كات المحلية لهذه الدول أن تشترك باالتحاد، باعتبارهمالشر إلى، وكذلك يسمح

 شركة طيران. (215 )ه ئعضاأ

اتا  ذات الفاعلية العالية لمنظمات النقل الجوي، كونه دائما يبحث عن إيجاد الحلول للمشاكل الناتجة بالعمل، آييعد االتحاد     

نه الوسيط أإلى ذلك ضف أولي لكافة الخبرات والمعلومات، وشركة واحدة، وكذلك يعد مجمع دوالتي يصعب حلها  عن طريق 

ما بخصوص دوره  إإلى منظمات النقل الجوي. الخدمات والمشاريع المشتركة، ويمكن لنا  أن نطلق عليه البرلمان العالمي  إلى

قصى وسائل الراحة، أبأعلى المستويات الفنية، وتقديم الذي يقدمه للجمهور، فإنه يعمل على تشغيل كافة الخطوط الجوية، و

التشغيل  إلىوتسهيل إجراءات السفر، وكذلك يعمل على رسم سياسة تسعير األجور بأسعار مناسبة للجمهور، ومالءمة 

  . [2]االقتصادي الذي يكفل طريق التقدم لمنظمات النقل الجوي، والتي تتيح لها القدرة على تحسين خدماتها 
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 WATA: [19]جمعية الدولية لوكاالت السفر: ال

نشطة أعضائها بمجال السياحة أاستقرت بجنيف الهدف منها  تنمية القانون المدني السويسري و  إلىتم تأسيس الجمعية وفقا     

يكون و ،السياحةبالشهرة ب التي تتمتعوكاالت السفر ة لجمبع مفتوح فيها عضويةال، والمصالح الخاصة والعامةوالحافظ على 

 طلبات العضوية.  و رفضأ قبولب دارية الحقللجنة اإل

 جهزة عامة هي :وللجمعية أ

 .مرة كل عاميناعها جتماو هائعضاأ كافةجمعية عمومية وتتألف من  -

 .فقط عامينلأعضاء تعيينهم  ( 5)لجنة تنفيذية وتتألف من  -

 حسابات . مراقبي  -

 .ونائبيهلجنة اإلدارية وتتألف من رئيس جمعية  -

 .سكرتير عام ويتمتع بسلطة مدير عام -

 

 المبحث الثالث

 الدراسة الميدانية

 تمهيد: 

القطاع بالطرق التي  اع السياحي . كما أن عملية تطويرهمة في نجاح القطمتُعدُّ المنظمات السياحية من  العناصر ال 

مؤسسة  سياحية  كان البد من دور مهم لهذه المنظمات كيفية تطبيق هذه الدراسة  في شأنها توافر دراسة تشخيصية له، ومن 

رض الواقع أعلى  هاتأثيرمات السياحية الدولية والمحلية ولمدى أهمية  دور تلك المنظ ةومن هنا كان البد من دراسة ميداني

فراد الذين يعملون تبيان تم توزيعها على عينة من األمن خالل استمارة اس ةنتعرف عليه من خالل دراسة تحليل وهذا ما سوف

 بالقطاع العام والخاص السياحي.
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 أسلوب جمع البيانات:

لقد تمَّ جمع البيانات من خالل توزيع استمارة  استبيان تحوي على مجموعة من االسئلة وكل سؤال له درجة تأثير 

 ليجيب فرد العينة عن إعطاء كل سؤال منها درجة تأثيره.

 العينة المستهدفة: 

كعينة للدراسة يعملون بالقطاع   افراد عددهم خمسين فردذا الجانب من البحث مجموعة من األفي ه استهدف الباحث

 العام والخاص السياحي.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

الجدول  عتمديلمتغيرات الدراسة لللتوزيعات التكرارية لجدول الاستخدم الباحث مقياس )ليكرت الخماسي(، وتمَّ عمل 

الباحث أيضاً على وسط حسابي قد استند ف معياري، واوسط حسابي موزون وانحر إلىوصول التحليل اإلحصائي للألغراض 

 لكل سؤال.  عليها حصل تي ال اتقياس وتقويم الدرجلل امعياراعتبره و( 3فرضي البالغ )

األوساط الحسابية الموزونة، االنحرافات المعيارية، و إلىالباحث  توصلاإلحصائي،  والتحليل ،وبعد إجراء المعالجة

همية أنحراف معياري واو ،ليه الجدول، إذ يتضمن وسط حسابي موزونإفراد العينة، وهذا ما يشير أستجابات نسبية ال هميةأو

 في هذا الجانب من البحث.  ليهلنا إلما توص تحليلالعرض والنسبية، وهذا ما سنراه خالل 

 

 الحسابي:الوسط 

 

 إجابة الفقرة.  =   أي إنَّ :        

 �̅� = تكرار الفقرة.     

 

   االنحراف المعياري:

 

 :  إذ إنَّ

Fi

XiFi




 

Xi 

Fi 

1
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Fi

XXiFi
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S .االنحراف المعياري = 

iX  =.إجابات إفراد العينة 

iF .التكرار = 

 . ]22:1221-12-11سالفادور، [= الوسط الحسابي لالستجابات 

 سئلة االستبانة كالتالي :أفراد العينة على أجابات إو كانت 

 (1جدول )

 االسئلة ت

 المعايير اجابات افراد العينة

 أؤيد

 بشدة

يأؤ

 د

اتح

 فظ

ال 

 يدأؤ

ال 

 يدأؤ

 بشدة

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الوسط 

 الحسابي

همية األ

 النسبية

1 
 بالتعاون مميز نشاط لها الحكومية السياحية المنظمات 

 ؟السياحة وزارة وبين هابين
20 10 2 8 10 

1.014

9 
3.44 0.688 

2 
فعال  ( لها دور wto. Unالمنشورات التي تقدمها )

 بتنشيط الحركة السياحية للعراق؟
23 12 5 7 3 1.618 3.9 0.78 

3 
السياحية التي  المنظمات الحكومية لها مساهمات باحتفاالت

 ؟ تحدث بدول العالم
21 9 3 10 7 1.297 3.48 0.696 

4 
 ،( wto. Unمشترك بين )  عملو تسهيالت،توجد 

 والقطاعات السياحية الخارجية؟
19 19 4 3 5 1.619 3.88 0.776 

 0.735 21.4 1271 همية النسبيةراف المعياري والوسط الحسابي واألاالنح

 فراد العينةأجابات إعداد الباحث اعتمادا على إمن 

المتوسط الحسابي  حيث كان، مرافع من خالل النتائج في الجدول أعاله، نالحظ أن الوسط الحسابي الموزون العام

 ،(، ويتضح من خالل هذه النتائج 0.735النسبية ) تههميأ كانت(، ولقد   1.271عام بلغ )المعياري النحراف ال(، وا21.475)

ات السياحية دور المنظمأن  تضح لناي( و3)البالغ ناه، وفرضذي الحسابي ال ناوسط حسابي موزون أعلى من وسط ليناأنه ظهر إ

 X̅ 
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له تأثير واضح بشكل كبير على أفراد عينة الدراسة وهناك تفاوت  غير الحكومية( في زيادة النشاط السياحي)الدولية الحكومية و

 تمارسه من دور وهذا ما سوف نبينه على المستوى التفصيلي لكل سؤال وكما يأتي:في هذه األهمية حسب ما 

( قد حقق X1: يتضح إن العامل ) (؟x) وزارة السياحة ها وبينبالتعاون بين مميز نشاطالمنظمات السياحية الحكومية لها  -1

غير الحكومية( واضح ومميز )الدولية الحكومية وات السياحية دور المنظمن ألوسط الحسابي الموزون مما يعني  ارتفاعا في ا

 هرت(، وأظ3البالغ )اه، ونفرض الذي (، ويتضح أنه أعلى من الوسط الحسابي 3.44بلغ الوسط الحسابي الموزون ) لذلك 

اله يتضح على النتائج في أع (، وبناء 1.0149( وكان االنحراف المعياري قد بلغ ) 0.688همية نسبية لهذا العامل )أ تابيانال

أن أفراد عينة الدراسة قد اتفقوا أغلبهم على أن المنظمات السياحية )الحكومية والمحلية ( الدولية لها دور واضح مع وزارة 

السياحة، مما يساعد على زيادة النشاط السياحي، وعلية هناك عالقة عكسية بينهما فكلما زاد التعاون بين المنظمات السياحية 

  ما زاد النشاط السياحي.ووزارة السياحة كل

( قد X2( : يتضح إن العامل )x2) فعال بتنشيط الحركة السياحية للعراق؟ ( لها دورun.wtoالمنشورات التي تقدمها )   -2

غير الحكومية( واضح ات السياحية )الدولية الحكومية ودور المنظمن أمما يعني ، رتفاعا في الوسط الحسابي الموزونحقق ا

 نا(، ويتضح أنه أعلى من وسط 3.9بلغ الوسط الحسابي الموزون ) من خالل توزيع المنشورات التي تقدمها إذومميز لذلك 

(،    1.618وكان االنحراف المعياري قد بلغ ) ، ( 0.78) النسبية تههميأ(، وأظهرت النتائج إن 3البالغ )و ،فرضمال حسابيال

على النتائج في أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة قد اتفقوا أغلبهم على أن المنظمات السياحية )الحكومية والمحلية (  وبناء

هناك عالقة  هعلى زيادة النشاط السياحي، وعلي الدولية لها دور واضح من خالل توزيعها للكثير من المنشورات، مما يساعد

                                                                 توزيع المنشورات  كلما زاد النشاط السياحي.فكلما زاد دورها في  ،عكسية بينهما

( قد حقق X 3يتضح إن العامل )(: x3)؟ لسياحية التي تحدث بدول العالمالمنظمات الحكومية لها مساهمات باحتفاالت ا -3

قامة إات السياحية )الدولية الحكومية وغير الحكومية( في دور المنظمن ألوسط الحسابي الموزون مما يعني  ارتفاعا في ا

بلغ الوسط الحسابي  منح مالية وغيرها، إذمه لهم من استشارات والمهرجانات السياحية واضح ومميز لذلك من خالل تقد

(  0.696) النسبية لهذا تههميأ(، وأظهرت النتائج إن 3البالغ )، وفرضم(  ويتضح أنه أعلى من وسط حسابي  3.48) الموزون

على النتائج في أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة قد اتفقوا أغلبهم على أن  (، وبناء  1.297وكان االنحراف المعياري قد بلغ )

قامة المهرجانات واالحتفاالت إ ها دور واضح في مساعدة الدول فيالمنظمات السياحية )الحكومية والمحلية ( الدولية ل

قامة االحتفاالت  كلما إكسية بينهما فكلما زاد دورها في هناك عالقة ع هعلى زيادة النشاط السياحي، وعلي السياحية، مما يساعد

 زاد النشاط السياحي.
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يتضح إن  ( :x4) الخارج؟ في والقطاعات السياحية ،( wto. Unبين ) مشترك والعديد من التسهيالت  تعاون وجدي -4

السياحية )الدولية الحكومية وغير التسهيالت بين المنظمات ن أ ، وهذا يعنيالحسابي الموزون هارتفع وسط د( ق (X4العامل

تقدمه لهم من عضاء واضح ومميز لذلك من خالل قامة المهرجانات، والقطاعات السياحية في دول األإالحكومية( في 

ويتضح أنه أعلى من الوسط  (  3.48) بلغ الوسط الحسابي الموزون مالية وغيرها، إذمنح ات وناستشارات وخطط وبيا

على النتائج في  (، وبناء  1.297وكان االنحراف المعياري قد بلغ ) ،(0.696) النسبية تههميكانت أ(، و3البالغ )، وفرضمال

أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة قد اتفقوا أغلبهم على أن توجد تسهيالت وتعاون بين المنظمات السياحية )الحكومية والمحلية 

قامة المهرجانات واالحتفاالت السياحية، إفي مساعدة الدول في ( الدولية والقطاعات السياحية الخارجية حيث لها دور واضح 

هناك عالقة عكسية بينهما فكلما زادت التسهيالت و التعاون كلما زاد النشاط  هعلى زيادة النشاط السياحي، وعلي مما يساعد

 السياحي بين البلدان السياحية.

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات

بجميع دول العالم، وكذلك تساعد  يالسياحالقطاع تمارس دور كبير بتنشيط م غير حكومية كانت أ المنظمات الدولية حكومية 

، وكذلك البد أن يوجد تعاون مشترك خرىوسائل النقل األوعلى حل المشاكل السياحية الطارئة خاصة مشاكل حجز الطيران 

 للمنظمات فيما بينها  وبين وزارة السياحة ليقف الجميع  بمواجهة التحديات والصعوبات السياحية الراهنة.
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