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 ملخص تنفيذي

نفذت سلسلة من للمجلس التنفيذي للمنظمة في سان سباستيان،  108منذ أن قُدم التقرير األخير خالل الدورة 

 أقرها مجلس األعضاء المنتسبين.اإلجراءات باإلستناد إلى مجاالت العمل المفصلة في خطة العمل، كما 

في بانكوك،  2018حزيران/يونيو  1و أيار/مايو 30عقد منتدى منظمة السياحة العالمية الرابع لفن الطبخ بين 

، في تشيسيناو، في 2018أيلول/سبتمبر  7-6ر في لسياحة الخمتايالند.وعقد مؤتمر منظمة السياحة العالمية الثالث 

تلك المناسبة، عقد اجتماع األعضاء المنتسبين من إقليم أوروبا من أجل تقديم المدير الجديد جمهورية مولدوفا. وفي 

 إلدارة األعضاء المنتسبين.

 ويجري إعداد المنشورات التالية:

  تقرير منظمة السياحة العالمية العالمي عن المقاصد السياحية الشاملة، بالتعاون مع غلوبالديت

(Globaldit) 

 

  لتنافسية  لمعارف: تطوير المهارات، أمر أساسيلمسائل شبكة منظمة السياحة العالمية سلسلة أوراق

 المقاصد

 

 .تقرير منظمة السياحة العالمية عن سياحة فن الطبخ 

 

 .أخرى للمنظمة وأنشطة ومنشورات واضطلع عدة أعضاء منتسبين أيضا بوقائع

عملها، و)ب( جعل أعمال دورة المجلس التنفيذي أقل عبئا وتماشيا مع جهود األمانة من أجل )أ( ترشيد اإلعالم حول 

 وقابلة لمزيد من التفاعل، سوف يتم دمج هذا التقرير في المستقبل ضمن تقرير برنامج العمل العام للمنظمة.
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  إجراء من قبل المجلس التنفيذي

مشروع مقرر
1

 

 التنفيذي، المجلس إن

 رئيس مجلس األعضاء المنتسبين،تقرير في نظر وقد

األعضاء المنتسبين، وبالعدد المتزايد لألعضاء  إدارةبالدور البناء للمبادرات المنفذة في خطة عمل  يسلم .1

 المنتسبين الذين يشاركون فيها؛

 

الدول األعضاء على المشاركة في الشبكات الموجودة في المنظمة وفي أفرقة عمل المنظمة، وكذلك  ويشجع .2

 ؛على مشاركتها النشطة في مبادرات جديدة لتبادل الخبرات

 

إدارة  التعريف عنتنظيم اإلجتماعات في المستقبل، بالتعاون مع اإلدارات اإلقليمية للمنظمة، من أجل  ويدعم .3

 األعضاء المنتسبين رسميا، ويشجع على اضطالع األعضاء الجدد المحتملين.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 .يقدم مشروع المقرر العتماده مباشرة بعد النظر في هذا البند من جدول األعمال  
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  والقطاع الخاصإدارة األعضاء المنتسبين: تعزيز الشراكات بين القطاع العام  -أوال

نفذت سلسلة من اإلجراءات باإلستناد إلى مجاالت العمل المفصلة في خطة العمل، منذ التقرير السابق ،  .1

 كما أقرها مجلس األعضاء المنتسبين. هذه اإلجراءات هي اآلتية:

 

 وقائع - ألف

 

(: عقد 2018حزيران/يونيو  1 –ايو مأيار/ 30منتدى منظمة السياحة العالمية العالمي الرابع لفن الطبخ ) .2

هذا المنتدى في بانكوك، تايالند، بتنظيم مشترك مع حكومة تايالند وبالتعاون مع مركز فن الطبخ الباسكي، وهو 

 عضو منتسب. ولقد ركز هذا المنتدى بصورة خاصة على تسخير قوة التكنولوجيا كمحرك للنمو المستدام.

 

مل بين شبكة منظمة السياحة العالمية لفن الطبخ والفريق العاوفي هذه المناسبة، عقد اجتماع مشترك  .3

 لكي يتاح لألعضاء الجدد تقديم أنفسهم ومناقشة األولويات الجديدة في المنظمة. المعني بالتكنولوجيا والسياحة،

 

عقد هذا (: وقد 2018أيلول/سبتمبر  7-6مؤتمر منظمة السياحة العالمية العالمي الثالث لسياحة الخمر ) .4

هورية مولدوفا، بتنظيم مشترك مع حكومة جمهورية مولدوفا وبالتعاون مع وكالة المؤتمر في تشيسيناو، جم

اإلستثمار في مولدوفا ومع هيئة خمور مولدوفا. ولقد ركز المؤتمر على سياحة الخمر كوسيلة للتنمية الريفية، مع 

 لمستدامة وعلى أهداف التنمية المستدامة.العالمية للتنمية ا 2030في خطة  التشديد على مساهمة السياحة

 

وفي هذه المناسبة، عقد اجتماع لألعضاء المنتسبين من إقليم أوروبا من أجل تقديم المدير الجديد إلدارة  .5

 األعضاء المنتسبين ولمناقشة األولويات الجديدة التصور الجديد لمنظمة السياحة العالمية.

 

 تقارير - باء

العالمية العالمي عن المقاصد السياحية الشاملة، بالتعاون مع غلوبالديت تقرير منظمة السياحة  .6

(Globaldit) في هذه المنشورة مجموعة شاملة من األمثلة الواقعية التي تبين قدرة السياحة كأداة قوية في خدمة :

 .السياحية للمقاصد الشاملةالتنمية 

 

لمعارف: تطوير المهارات، أمر أساسي لتنافسية لسلسلة أوراق مسائل شبكة منظمة السياحة العالمية  .7

يقدم هذا التقرير تحليال موسعا ألهمية بناء القدرات كعامل حاسم في نجاح المقاصد السياحية، مع التركيز  :المقاصد

 بصورة خاصة على أمريكا الالتينية.

 

التعاون مع رابطة السفر ياحة العالمية عن سياحة فن الطبخ: حالة اليابان، وقد أعدت بتقرير منظمة الس .8

 (: ويجري إعداد هذا التقرير مع إدارة منظمة السياحة العالميةGurunavi Incوالسياحة اليابانية ومؤسسة غورونافي )

يعطي لمحة شاملة عن سياحة فن الطبخ في اليابان ويستكشف سواق السياحية والتنافسية، وهو لتحليل معلومات األ

 للتنمية الشاملة في اإلقليم. إمكانات هذه الشريحة كأداة

 

 شبكات منظمة السياحة العالمية وأفرقة عمل منظمة السياحة العالمية -جيم 

 

أطلقت إدارة األعضاء المنتسبين شبكات منظمة السياحة العالمية وأفرقة عمل منظمة السياحة العالمية  .9

 للجمع بين مختلف األعضاء المنتسبين من حيث مجاالت اإلهتمام.

 

لمنظمات ذوي المصلحة من ا –وشبكات المنظمة هي بمثابة ملتقى للتعاون النشط بين أعضاء المنظمة  .10

لمعالجة قضايا ملحة موضع اهتمام مشترك وذات صلة  –واألوساط األكاديمية  غير الحكومية، والحكومات،

وشبكة  ة التسوق السياحي،المعارف، شبكة فن الطبخ، شبكبالسياحة. ولقد أنشئت حتى اآلن أربع شبكات: شبكة 

 السياحة الحضرية.
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وباإلضافة إلى الشبكات، تقدم المنظمة الدعم أيضا إلى أفرقة العمل التي تعمل بمثابة نقطة انطالق حاسمة  .11

لتبادل المعارف وتوليدها بين األعضاء المنتسبين والدول األعضاء، حيث يمكن تطوير المزيد من المبادرات. ولقد 

(؛ التكنولوجيا والسياحة )بقيادة غوغل(؛ Red Estableالسياحة المتاحة )بقيادة مل للمواضيع اآلتية: أنشئت أفرقة ع

(؛ ICTE(؛ الجودة في السياحة )بقيادة )Starlight(؛ السياحة العلمية )بقيادة مؤسسة WYSEسفر الشباب )بقيادة 

(؛ ودعم أهداف ICF العالمات التجارية )بقيادةالممارسات األفضل والقادمة في الربط الجوي وصلتها بعتاصر 

 (.Hostelling Internationalالتنمية المستدامة )بقيادة 

 

 أنشطة الدعم -دال 

 5لثالث لسياحة الخمر في مركز ريوخا في مدريد )امؤتمر منظمة السياحة العالمية العالمي  اإلعالن عن .12

الصحافة وذوي المصلحة، بمشاركة سفارة جمهورية  أمامالمؤتمر رسميا  أعلن عن: ولقد (2018تموز/يوليو 

 مولدوفا في إسبانيا.

 

 أنشطة أخرى لمنظمة السياحة العالمية مع األعضاء المنتسبين -هاء 

وثيقة إعالمية: إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من السياحة. تقوم المنظمة بإعداد تقدير محدث، من  .13

عاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي/ اإلتحاد الدولي لعمال النقل، وبدعم من العضو منظور النقل، مع منظمة الت

ومساهمتها في  . وترمي الوثيقة إلى تحسين فهم دور مختلف اشكال النقل في السياحة(Amadeusالمنتسب أمادوس )

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اآلن وفي المستقبل. وهي سوف تتضمن، من جملة أمور، توصيات بسياسات قابلة 

 للتنفيذ كإسهام أساسي من منظمة السياحة العالمية في قطاع السياحة.

 

لمقاصد الذكية، ( بتمويل مؤتمر منظمة السياحة العالمية الثاني لAmadeus)قام العضو المنتسب أمادوس  .14

 .2018حزيران/يونيو  27-25في أستورياس، إسبانيا، 

 

 .2018( في أيلول/سبتمبر Amadeus)تم توقيع مذكرة تفاهم مع أمادوس  .15

 

(: 2018)أيلول/سبتمبر  التصوراتالسياحة المفرطة؟ فهم وإدارة نمو السياحة الحضرية بغض النظر عن  .16

" التصوراتتقرير منظمة السياحة العالمية "السياحة المفرطة؟ فهم وإدارة نمو السياحة الحضرية بغض النظر عن 

يحلل العالقات الحرجة بين الزائرين والمقيمين في سياق إدارة اإلكتظاظ، ويقدم مجموعة من اإلستراتيجيات 

فقات السياحة المتنامية في المقاصد الحضرية. وهذا التقرير هو نتيجة التعاون لمواجهة تحديات تد والتدابير المحددة

للعلوم  (NHTVفي جامعة بريدا) (CELTHبين منظمة السياحة العالمية ومركز رفاه الخبرة والسياحة والضيافة )

لجامعة ستندن للعلوم   (ETFI)التطبيقية، وهو عضو منتسب في المنظمة، والمعهد األوروبي لمستقبل السياحة 

 .التطبيقية

 

تقوم منظمة السياحة العالمية بتنفيذ  مع مركز مؤتمرات بونتا دل أستي:  UNWTO.QUEST شهادات .17

 ووهو عضو منتسب.  أستي، دل بونتا مؤتمرات مركز مع UNWTO.QUEST ـمشروع نموذجي ل

UNWTO.QUEST وبناء تدريب أنشطة ويشمل متابعة مراحل بثالث يتمثل المقاصد، إدارة لمنظمات شهادات نظام هو 

 التنافسية في المساهمة وبالتالي الشهادات، ومقاييس معايير بنجاح المقاصد إدارة منظمات تستوفي أن على حرصا قدرات

بعد  تجريو، 2المرحلة  يتلقى حاليا التدريب في ظل أستي دل بونتا مؤتمرات مركزو. تمثله الذي للمقصد واإلستدامة

على مزيد من المعلومات حول هذه المبادرة على:  اإلطالع.  ويمكن 3ذلك مراجعة نهائية في المرحلة 
http://destination.unwto.org/content/unwtoquest .  

 

، سيول، جمهورية 2018أيلول/سبتمبر  19-16الحضرية )قمة منظمة السياحة العالمية العالمية للسياحة  .18

كوريا(: نظمت المنظمة هذه القمة مع حكومة مدينة سيول. وحظيت القمة بدعم من وزارة الثقافة والرياضة 

والسياحة في جمهورية كوريا ومن العضوين المنتسبين: منظمة السياحة الكورية، ومنظمة السياحة في سيول. ولقد 

مثابة منصة لتبادل الخبرات والتجارب لتحديد رؤية مشتركة للسياحة الحضرية تعتنق اإلبتكار والتحول كانت القمة ب

 الرقمي واإلستدامة. للمزيد من المعلومات:
tourism-urban-summit-global-http://marketintelligence.unwto.org/7th 

 

تشرين  16-15خلق تجارب سياحية ابتكارية )مؤتمر منظمة السياحة العالمية حول إجازات المدن:  .19

ضو (: تم تنظيم المؤتمر من قبل منظمة السياحة العالمية  بالتعاون مع بلدية بلد الوليد والع2018األول/أكتوبر 

http://destination.unwto.org/content/unwtoquest
http://destination.unwto.org/content/unwtoquest
http://marketintelligence.unwto.org/7th-global-summit-urban-tourism
http://marketintelligence.unwto.org/7th-global-summit-urban-tourism
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، حيث تم التطرق إلى مجاالت مختلفة من اإلختصاص والشرائح التي من Madison MKالمنتسب في المنظمة 

 شأنها أن تساهم في المركزة الناجحة للمقاصد الحضرية كأماكن إلجازات المدن. لمزيد من المعلومات:
-innovative-creating-breaks-city-conference-http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto

experiences-tourism 

 

وآفاقها: منتدى منظمة السياحة العالمية ورابطة السفر آلسيا والمحيط الهادئ حول اتجاهات السياحة  .20

، غيلين، الصين(: يجري تنظيم هذا 2018تشرين األول/أكتوبر  27-25) 2030"مستقبل السياحة: الطريق إلى 

المنتدى من قبل منظمة السياحة العالمية ورابطة السفر آلسيا والمحيط الهادئ، بدعوة من حكومة غيلين الشعبية في 

، للمزيد من نغ كونغ التقنية، وهي عضو منتسب في المنظمةالصين. وينظم المؤتمر مجددا بالتعاون مع جامعة هو

 outlook-and-trends-tourism-forum-unwtopata-http://asiapacific.unwto.org/event/12thالمعلومات: 

 

اق مع المركز الباسكي لفن الطبخ الستضافة الدورة الخامسة لمنتدى منظمة السياحة العالمية مشروع اتف .21

: متابعة للدورات السابقة لمنتدى منظمة السياحة العالمية العالمي لسياحة لفن 2019العالمي لسياحة لفن الطبخ في 

عناصر التراث غير المادي، والعالقة  الطبخ، يقوم هذا المنتدى باستكشاف فن الطبخ كجوهر الثقافة وكعنصر من

إلى منشأها في الدورة القادمة بين فن الطبخ والسياحة التي من شأنها أن تعزز التنمية المحلية المستدامة. وستعود 

سان سباستيان، إسبانيا، ومحيطها. ومركز فن الطبخ الباسكي هو المشارك اآلخر في تنظيم منتديات سياحة فن 

 المنتدى العالمي في سان سباستيان مرة كل سنتين. الطبخ، لذلك ينظم

 

استضافت منظمة السياحة العالمية في مقرها اجتماعا للجنة استطالع األسواق للجنة السياحة األوروبية  .22

(، حيث تمت مناقشة بحوث تجريها لجنة السياحة األوروبية، كما نوقشت مشاريع 2018حزيران/يونيو  7-8)

السياحة العالمية، بمشاركة مجموعة من ممثلي منظمات السياحة الوطنية األوروبية )إسبانيا، مشتركة مع منظمة 

سلوفينيا، هنغاريا، إيرلندا، البرتغال، أستونيا( والرابطة األوروبية للسياحة/منظمة السياحة العالمية. وعرضت 

 األنشطة الجارية.

 

، 2018حزيران/يونيو  27-25تنظيم مؤتمر منظمة السياحة العالمية العالمي الثاني للمقاصد الذكية،  .23

لسياحة العالمية، ووزارة الطاقة والسياحة اأوبييدو )أستورياس، إسبانيا(: تم تنظيمه بشكل مشترك بين منظمة 

مصلحة هامين من القطاع العام والقطاع والخطة الرقمية في إسبانيا، وإمارة أستورياس، حيث جمع المؤتمر ذوي 

ير المقاصد الذكية ولعناصرها األساسية. ولعب لتطوالخاص لتبادل المعرفة وبناء الشراكات والتقدم في فهمهم 

( )المؤسسة الحكومية اإلسبانية إلدارة اإلبتكار والتكنولوجيا في السياحة(، وهو شريك SEGITURالعضو المناسب )

 لمضمون البرنامج وإلعداده. م هذا المؤتمر، دورا قيما في تقديم اإلرشاد التقنياستراتيجي في تنظي

 

التعاون مع جامعة خوان كارلوس لتقديم فرص التدريب للطالب: كجزء من اإلتفاق الموقع مع العضو  .24

 –مية ألوروبا بمتدرج للفترة حزيران/يونيو يالمنتسب جامعة الملك خوان كارلوس، رحبت اإلدارة اإلقل

، حيث ساهم بنجاح في تنفيذ برنامج العمل. وسينضم طالب آخر إلى إدارة الموارد البشرية في 2018أيول/سبتمبر 

. وإن هذا النوع من المبادرات يتيح فرصا ممتازة لتطوير المواهب الشابة، مع المساهمة في تعزيز 2018خريف 

 تسبين من األوساط األكاديمية.الصالت القائمة بين منظمة السياحة العالمية وأعضائها المن

 

 رير ألعضاء منظمة السياحة العالميةتحسين التق -واو 

تماشيا مع جهود األمانة من أجل )أ( ترشيد اإلعالم حول عملها، و)ب( جعل أعمال دورة المجلس التنفيذي  .25

 برنامج العمل العام للمنظمة.أقل عبئا وقابلة لمزيد من التفاعل، سوف يتم دمج هذا التقرير في المستقبل ضمن تقرير 

 بذلك، تتجنب األمانة ازدواجية المعلومات، وتعطي مزيدا من الوضوح في اللمحة العامة عما تنتجه وتنفذه.

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-city-breaks-creating-innovative-tourism-experiences
http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-city-breaks-creating-innovative-tourism-experiences
http://asiapacific.unwto.org/event/12th-unwtopata-forum-tourism-trends-and-outlook
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Annex:      General situation of the Affiliate Members 

(a) The number of Affiliate Members is currently 524. 

(b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

      (i)  Africa: 26 
      (ii)  Americas: 114 
      (iii) Asia-Pacific: 65 
      (iv) Europe: 304 
      (v)  Middle East: 15 
 

(c) The Affiliate Members represent the following areas: 

      (i)  University and Research Programmes: 134 
      (ii)  Professional Associations: 27 
      (iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards: 55                 
      (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 65 
      (v)  Destination Management Organizations: 12 
      (vi) Hotels / Accommodation: 48 
      (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 29 
      (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 21 
      (ix) Air, Rail & Road Transport: 50 
      (x)  Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism: 9 
      (xi) Mass Media: 19 
      (xii) Other activities: 55 

(d) 84 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(e) New membership: The Affiliate Members Programme has received 13 complete 
applications which will be referred to the UNWTO Executive Council at its 109th 
session for approval. 

 


