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 األعضاء المنتسبون

 )أ( تقرير رئيس األعضاء المنتسبين

 قدمةم .أوال

 المنتسبين األعضاء برنامج آخر المبادرات التي نُفّذت في إطار لمحٍة عن تقديم في التقرير هذا من يكمن الغرض .3

 شهر في لعالميةا السياحة لمنظمة الحادية والعشرين للجمعية العامة الدورة إلى ُرفع الذي األخير التقرير تاريخ منذ

  .(6032آذار/مارس  4) الحالي التقرير تاريخ وحتى كولومبيا، مديين، في 6032أيلول/سبتمبر 

على النحو المقّرر، بدعٍم من عدد متزايد من األعضاء  6032و 6032ويجري تنفيذ خطتْي العمل للعامين  .6

نتسبين إستخدام مروحٍة متعّددة من األدوات على المنتسبين في مختلف المبادرات الجارية. ويواصل برنامج األعضاء الم

غرار النماذج المعيارية والتقارير والشبكات والمشاريع المشتركة مع برامج أخرى والندوات الفنية. وتساهم مختلف هذه 

 المبادرات في التطبيق العملي للتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق جمع وإشراك مختلف األعضاء

 .بحسب مجاالت إهتمامهم، ما يّشجع التفاعل والتشبيك وكذلك تبادل المعارف

 األنشطة المنفّذة  .ثانيا

عمالً بخطة عمل برنامج األعضاء المنتسبين، نُفّذت منذ إنعقاد الدورة األخيرة للمجلس التنفيذي سلسلةٌ من األنشطة  .1

  :السابق. أما هذه األنشطة، فهي التاليةإستناداً إلى مجاالت العمل الُمشار إليها بالتفصيل في التقرير 

 عرض المجلد الرابع من التقارير اإلقليمية لألعضاء المنتسبين، السياحة في أفريقيا: أداةٌ للتنمية (أ )

(i)  كولومبيا، وقد  مديين، ، في6032أيلول/سبتمبر  36ُعرض التقرير أمام اللجنة اإلقليمية ألفريقيا في

وبالتعاون الوثيق معها، وهي من األعضاء المنتسبين، وذلك بهدف  Casa Áfricaطُلِب إعداده بدعٍم من هيئة 

تقييم الوضع الحالي لتطوير المنتجات السياحية في أفريقيا. وهو يقترح منهجيةً خاصة بمنظمة السياحة 

ل العالمية من أجل تطوير المنتجات السياحية يمكن تطبيقها في المقاصد األفريقية. ويرمي الشركاء من خال

هذا التقرير إلى إطالق العنان للقدرات السياحية األفريقية الهائلة وغير المستغلة بعد، بما يجعل هذا القطاع 

 .قاطرةً أقوى للتنمية في المنطقة

(ii)  ولقد تم تحليل األداء السياحي في اآلونة األخيرة في أفريقيا وُحدِّدت اآلفاق المستقبلية، مما أثبت

حسنة التصميم من أجل تطوير المنتجات السياحية بقصد استكشاف وتسخير كوكبة أهمية حيازة إستراتيجيٍة 

الفرص التي يتيحها القطاع السياحي الدولي للمقاصد األفريقية. ويناقش التقرير اآلفاق والتحديات الماثلة أمام 
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ريدة، كما يعرض التنمية السياحية للبلدان األفريقية، ويصف نهجاً خاصاً من أجل تطوير منتجاٍت سياحية ف

دراسات حالة مستقاة من مشاريع محّددة تساعد على رسم معالم السياق السياحي في أفريقيا. وتُبرز دراسات 

حاالت ذات صلة بمؤسسات من األعضاء المنتسبين، قصص  2حالة من بينها  39الحالة هذه، البالغ عددها 

قبلي لتطوير المنتجات السياحية في مقاصد أفريقية نجاح حقيقية من شأنها أن تساعد على بلورة المسار المست

 .أخرى

عرض المجلد الحادي عشر للتقرير العالمي لألعضاء المنتسبين، الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص:  (ب )

 تنمية السياحة

(i)  ُعرض التقرير العالمي الصادر عن منظمة السياحة العالمية "الشراكات ما بين القطاعين العام

في مقر المنظمة، وهو يوفّر أدلةً دامغة بشأن  6032تشرين الثاني/نوفمبر  30تنمية السياحة" في  والخاص:

، ويبيّن السبل التي يمكن ةالسياح مجالأهمية الشراكات الفّعالة ما بين القطاعين العام والخاص في 

 .ح مختلفة من السوقللشراكات من خاللها أن تُستخدم كأدوات من أجل التنمية في مقاصد مختلفة وشرائ

(ii)  عضواً منتسباً، فال تعطي  36منها  36دراسة حالة مختارة قّدم  31المؤلفة من القيّمة أما المجموعة

لمحةً فحسب عن مختلف أنواع الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص في مروحٍة واسعة من المناطق 

للمبادرات المبتكرة أن ترسي أسس  هان خاللالجغرافية، بل تسلطّ أيضاً الضوء على السبل التي يمكن م

التنمية السياحية الناجحة. والقصد من هذا التقرير نشر هذه اإلبتكارات وتحفيز التعاون ما بين األطراف 

المعنية بالقطاع السياحي في العالم أجمع من أجل إقامة شراكات فّعالة. ولسوف تفضي هذه الشراكات 

الة للجميع، مستدامة وقادرة على الصمود، بما يساهم في أهداف األمم المتحدة بدورها إلى تنميٍة سياحية شام

 .مستدامةللتنمية ال

 حول الدروب والمسارات الثقافية تقرير العالمي لألعضاء المنتسبينعرض المجلد الثاني عشر لل (ج )

(i)  ثقافيةالمجلد الثاني عشر للتقرير العالمي لألعضاء المنتسبين حول الدروب والمسارات الصدر، 

باإلشتراك مع أحد  ،في مقر منظمة السياحة العالمية 6032كانون األول/ديسمبر  31الذي ُعرض في 

(. ويلقي التقرير الضوء على اإلتجاهات ATBاألعضاء المنتسبين وهو وكالة السياحة في جزر البلِيَار )

مكن من خاللها للدروب والمسارات الحالية في مجال السياحة الثقافية، ويمّد باألفكار بشأن السبل التي ي

الثقافية أن تساهم في التنمية السياحية، مع التركيز بشكٍل خاص على طريق الفنيقيين في جزر البلِيَار. 

كانت الدروب الثقافية بمثابة ميزٍة تنافسية ال يُستهان بها في المقاصد العالمية، والسيّما بالنسبة  طالماول

 .ستفيدون من منتجات سياحية أكثر إبتكاراً ويعيشون تجربةً قيّمة كزّوارللسيّاح الثقافيين الذين ي

(ii) عضواً منتسباً، ويوفّر إطاراً لتصميم وإنشاء  60دراسة لحاالٍت ناجحة من إعداد  62يجمع التقرير و

منافع الدروب الثقافية على الصعيد العالمي. فهذه الظاهرة تعود بالنفع على القطاع السياحي حيث أنّها تولّد 

 .المرسومة قي مختلف المقاصد على إمتداد الطرإقتصادية وإجتماعية وثقافية مستدامة ف

 سياحة النبيذ حول األّول العالمية السياحة منظمة تقديم مؤتمر (د )

(i)  تشرين  1ُعقدت هذه الفعالية أثناء معرض سوق السفر العالمي في لندن، المملكة المتحدة، في

 منظمة ن مع اإلدارة الوطنية للسياحة في جورجيا، وتم في خاللها تقديم مؤتمر، بالتعاو6032الثاني/نوفمبر 

سياحة النبيذ المزمع عقده في جورجيا في منطقة كاخيتي المشهورة بصناعة  حول األّول العالمية السياحة

ا شبكة فن . والجدير بالذكر أن المؤتمر هو مبادرةٌ تقّدمت به6032أيلول/سبتمبر  9إلى  1النبيذ، وذلك من 

 .العالمية السياحة الطهي والتذوق التابعة لمنظمة

(ii) سياحة النبيذ كمبادرٍة في إطار خطة عمل  حول العالمية السياحة لمنظمة األّول ويأتي إطالق المؤتمر

 العالمية. وهو يرمي إلى تشجيع التعاون ما بين منظمة السياحة شبكة فن الطهي والتذوق التابعة لمنظمة

المية والمؤسسات األخرى المعنية بمجال فن الطهي والتذوق، وتحفيز الوعي بشأن اإلتجاهات الع السياحة

الجديدة بغية تحسين عملية تطوير وإدارة سياحة فن الطهي والتذوق، فضالً عن نشر التجارب المتعلقة 

سياحة النبيذ الجاري بالمبادرات الناجحة على الصعيد العالمي. كما ترتبط هذه المبادرة بالنموذج المعياري ل

 .حالياً تنفيذه من قبل برنامج األعضاء المنتسبين والذي سيُعرض في شهر أيار/مايو
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 العالمية حول تنمية المواهب وتطوير التعليم في مجال السياحة السياحة منظمة مؤتمر (ه )

(i) ة في جامعة العالمية حول تنمية المواهب وتطوير التعليم في مجال السياح السياحة منظمة ُعقد مؤتمر

، وناقش التحديات الراهنة الماثلة أمام 6032كانون األول/ديسمبر  6و 3دوستو في بيلباو، إسيانيا، في 

التعليم في القطاع السياحي، وسوق العمل في مجال السياحة، وتنمية المواهب، وتطوير السياسات المتعلقة 

 .بالسياحة وسوق العمل

(ii) كة المعارف التابعة لبرنامج األعضاء المنتسبين لبناء وتعزيز وأتاح المؤتمر منصةً فّعالة ضمن شب

اإلدارة اإلستراتيجية للمعارف ولتطبيق نظرية التنمية السياحية المستدامة والتنافسية في المجاالت األساسية. 

كما شّكل المؤتمر فرصةً للحوار وتشاطر الممارسات الحسنة في التعليم والبحوث في مجال السياحة 

امة بما من شأنه النهوض بالممارسات السياحية في كلٍّ من القطاعين العام والخاص واإلسهام في المستد

 .تنمية الموارد البشرية عن طريق رعاية ومواكبة قادة المستقبل في المضمار السياحي

 السياحة في واإلبتكار للتميّز العالمية السياحة منظمة جوائز من عشرة الثانية الدورة (و )

(i) الحدث األبرز للقطاع السياحي العالمي  6001ئز منظمة السياحة العالمية منذ العام أصبحت جوا

سعياً إلى تقدير وتحفيز توليد المعارف ونشر التطبيقات السياحية المبتكرة، ناهيك عن إلقاء الضوء على آخر 

 التطورات في القطاع.

(ii)  الالتينية، آسيا وأوروبا ضمن  مشروعاً من أفريقيا، أميركا 32وفي دورة هذا العام، تم إختيار

ترشيحات. ولقد ُعرضت هذه المشاريع خالل منتدى جوائز منظمة  309التصفيات النهائية، وذلك من أصل 

كانون الثاني/يناير. والجدير بالذكر أن كافة المشاريع التي  38السياحة العالمية المنعقد في باالسيو نبتونو في 

 العالمية ئية تشّكل نماذج عن السبل التي يمكن من خاللها لمبادئ المدونةتأهلت إلى مرحلة التصفيات النها

 السياحة وألهداف التنمية المستدامة أن تلهم السياحة المستدامة في العالم أجمع. آلداب

(iii)  كانون  60في  6032" الدولي للسياحة فيتور"معرض أما حفل توزيع الجوائز فُعقد في إطار

وزيراً وسفيراً  80بلداً بما في ذلك  20اركاً رفيعي المستوى من أكثر من مش 160الثاني/يناير وجمع 

 3000ومديراً تنفيذياً في مجال السياحة والسفر. وعالوةً على ذلك، شاهد البث الحي للفعالية ما يربو على 

 مشاهٍد إفتراضي من كافة أنحاء العالم.

 ة حول سياحة فن الطهي والتذوقتقديم المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمي (ز )

(i)  قامت لجنة  6032" الدولي للسياحة فيتور"معرض في أعقاب نجاح الدورة السابقة، وفي خالل

( ومنظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع مركز الباسك PROMPERÚتعزيز اإلستيراد والسياحة في بيرو )

العالمية حول سياحة فن الطهي والتذوق المزمع أن للطهي، بتقديم المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة السياحة 

، في ليما، بيرو. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤتمر يندرج في 6032نيسان/أبريل  69إلى  61ينعقد من 

 .إطار مبادرات شبكة فن الطهي والتذوق التابعة لمنظمة السياحة العالمية

(ii)  إن فن الطهي والتذوق، وإنطالقاً من كونه جوهر الثقافة ومن العناصر األساسية للتراث غير المادي

عالمياً، يشّكل دافعاً متزايد األهمية بالنسبة للسيّاح الذين غالباً ما لم تستفد منهم المقاصد بعد. وتنمية سياحة 

سبين على إعتبار أن أوجه الترابط ما بين فن الطهي والتذوق هي جزٌء من خطة عمل برنامج األعضاء المنت

فن الطهي والتذوق والسياحة توفّر قاطرةً لنقل الثقافة التي بدورها، ومتى أديرت إدارةً سليمة، تعّزز التنمية 

اإلقتصادية المحلية والممارسات المستدامة وتجارب تذّوق الطعام. وعليه، تساعد سياحة فن الطهي والتذوق 

ة الفارقة للمقاصد وتسويقها، فضالً عن المساعدة على حفظ وصون التقاليد والتنوع على على إضفاء العالم

 .المستوى المحلي، وتسخير ومكافأة األصالة

 منظمة السياحة العالمية حول مستقبل السياحة: اإلبتكار، الحوكمة، والمسارات الحاسمةندوة  (ح )

(i) ولقد ناقشت يوليسيسالتعاون مع مؤسسة " الدولي للسياحة وبفيتور"معرض  ُعقدت الندوة في إطار ،

وما بعده. كما سبرت اإلبتكارات والمسارات  6040سيناريوهات نوعية بشأن مستقبل السياحة بحلول عام 

  الحاسمة والتغيرات المؤسسية المطلوبة لمقاربة المجموعة الفرعية من السيناريوهات الذكية.
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(ii)  كوكبةٌ من أهل المهن السياحية ذوي الباع تضمنت الندوة عروض وحلقات نقاش شاركت فيها

الطويل من القطاعين العام والخاص، باإلضافة إلى األوساط األكاديمية. ولقد تم تسجيل الندوة على شريط 

  فيديو ألغراض النشر والتوزيع.

(iii)  ًفي ويأتي طرح هذا الموضوع في أوانه، إذا ما إعتبرنا أننا في وقٍت شهدت فيه السياحة تقدماً هائال

العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار، مما أّدى إلى تقليص الحواجز أمام الدخول وبروز سياسات ترمي إلى تشجيع 

 اإلستدامة والحّد من آثار التغير المناخي واإلرتقاء بالتنمية الشاملة للجميع، من جملة عّدة قضايا أخرى.

 المؤتمر الثاني لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة التسوق (ط )

(i)  الدولي للسياحة، وقّدم أفكار فيتور"معرض  إطاركانون الثاني/يناير في  66ُعقد المؤتمر في "

القطاعين العام والخاص على حدٍّ  منظور ورؤى أصحاب المصلحة الرياديين في قطاع سياحة التسوق، من

هو مبادرةٌ من مبادرات  مستويات مختلفة من سلسلة القيمة. والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر وبما يمثلسواء، 

 شبكة سياحة التسوق.

(ii)  ولقد شهدت السياحة في السنوات األخيرة نمواً مطّرداً وتنوعاً عميقاً بحيث باتت من القطاعات

اإلقتصادية التي تسّجل أعلى معّدالت النمو في العالم. وإذ يضع ذلك بإعتباره، أطلق برنامج منظمة السياحة 

سلسلةً من المبادرات اآليلة إلى تسخير إمكانات التسّوق إلى أقصى حّد وإلى  العالمية لألعضاء المنتسبين

 اإلرتقاء بالشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 حول الربط الجوي ICFمنظمة السياحة العالمية وشركة ورشة العمل المشتركة بين  (ي )

(i)  للسياحة، قام خبراٌء من شركة " الدولي فيتور"معرض  إطارخالل هذه الفعالية التي ُعقدت فيICF 

(، وهي من األعضاء المنتسبين، بمناقشة SH&Eلإلستشارات في مجال الطيران )المعروفة سابقاً باسم 

تقنيات ومنهجيات من شأنها أن تمّكن المقاصد من مخاطبة شركات الطيران بحسب المفردات التحليلية 

على بيانات الجدوى ورزم الحوافز وإلتزام أصحاب الخاصة بها من أجل تقديم مقترحات شاملة تشتمل 

 المصلحة.

(ii) الماثلة أمام تطوير السياحة والتجارة  بالغة األهميةوال تزال الخدمات الجوية الناجحة من التحديات ال

في العالم. واليوم أكثر من ذي قبل، ال بّد للمقاصد، المحلية منها والوطنية، من إستخدام الممارسات الفضلى 

 لة حينما تتعامل مع شركات الطيران.الشام

(iii)  شركةولقد عرض فريق ICF  منهجيات حول أفضل الممارسات من أجل تطوير برامج الخدمات

ى صعيد الجوية الناجحة واألنشطة الجارية ذات الصلة. وساق العرض أمثلةً عن النجاحات المحرزة عل

المقاصد السياحية المحلية واألسواق التجارية من قبل إدارات السياحة الوطنية والعمل الذي تحقّق من أجل/

 والمقاصد الدينية.

 عرض المجلد الثالث عشر للتقرير العالمي لألعضاء المنتسبين حول قوة سفر الشباب (ك )

(i) للسياحة، ألمانيا،  الدولي برلين ُعرضت هذه النسخة األخيرة من تقرير قوة سفر الشباب في معرض

 :From Y to Z)جيٍل إلى جيٍل: هل أنتم مستعدون لجيل التطور الفائق؟ من آذار/مارس خالل فعالية:  30في 
Are you ready for Generation Z?لسياحةوا بلشباا بالطلا رلسف ليدولا دتحا( التي إستضافها اإل 

، وهو يسبر ديناميات سفر WYSE(. وأُِعّد التقرير بالتعاون مجّدداً مع اإلتحاد الدولي WYSEلتعليمية )ا

ب ويوفّر مجموعةً من أفضل الممارسات عن المبادرات المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص الشبا

والتي من شأنها مساعدة المقاصد على تسخير كامل الطاقات الهائلة المتأتية عن سفر الشباب. ولقد تم إستالم 

 أعضاء منتسبين. 2مساهماً من بينهم  31دراسات حالة دينامية من 

المنتسبين حول قدرة السياحة على إحداث التحوالت:  لألعضاء العالمي للتقرير الرابع عشر المجلد عرض (ل )

 نحو نقلة نوعية من أجل مسافٍر أكثر مسؤولية
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(i) وقد 6032آذار/مارس  30للسياحة في  الدولي برلين ُعرض هذا التقرير أيضاً في إطار معرض ،

. وهو يسبر القيمة التحويلية المتنامية للسياحة. فمفهوم أِعّد باإلشتراك مع معهد السياحة في زغرب، كرواتيا

السياحة التحويلية أو السياحة الجديدة يشير إلى السيّاح الواعين إجتماعياً وبيئياً الذين يستخدمون السياحة 

كوسيلٍة قادرة على إحداث التحوالت من أجل تغيير أنماطهم واإلرتقاء بالممارسات السياحية المستدامة التي 

لها أثر إيجابي على المجتمعات المحلية. ويرمي هذا التقرير إلى توفير تعريٍف أفضل لهذا المصطلح، إستناداً 

ة للسياحية التحويلية من أجل ات الهائلاإلمكان هإلى أمثلٍة ومبادرات من الحياة الواقعية تعكس على أفضل وج

منها أعضاٌء منتسبون، اإلتجاهات  31في دراسة حالة، ساهم  61اإلسهام بالتنمية السياحية. وتحّدد 

 الرئيسية.

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي.    ثالثا

 أن: إلى مدعو   المجلس التنفيذي .4

يقّر بالدور البنّاء للمبادرات المنفّذة في إطار خطة عمل برنامج األعضاء المنتسبين، بما في ذلك المنشورات  (أ )

 ؛ج المعيارية، وكذلك بتزايد عدد األعضاء المنتسبين الذين يشاركون فيهاوالفعاليات والنماذ

ويشّجع على المشاركة عبر جمع مختلف األعضاء بحسب مجاالت إهتمامهم في شبكات منظمة السياحة  (ب )

 ؛العالمية، مع العمل في الوقت عينه على تعزيز التفاعل وتبادل المعارف وعمليات اإلبتكار

منظمة السياحة العالمية للتميّز واإلبتكار في رتياح بمواصلة العمل على تعميم جوائز مع اإلويحيط علماً  (ج )

 ؛وتعزيز حضورها بوصفها سبيالً لإلعتراف بأهمية إسهام السياحة في المجتمع السياحة

أهمية منهجية النماذج المعيارية والمواد ذات الصلة الُمعّدة من جانب األمانة، بما في ذلك  ويواصل دعم (د )

 .ألسماء والعالمات الخاصة بها، مع اإلعتراف بإندراجها ضمن عالمة منظمة السياحة العالميةا
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 الوضع العام لألعضاء المنتسبين .المرفق

(a) The number of Affiliate Members is currently 469. 

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

 (i) Africa: 32 

 (ii) Americas: 101 

 (iii) Asia-Pacific: 50 

 (iv) Europe: 268 

 (v) Middle East: 18 

The Affiliate Members represent the following areas: 

 (i) University and Research Programmes: 113 

 (ii) Professional Associations: 49 

 (iii) National, Regional, Local, and City Promotion Boards:  56   

 (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 38 

 (v) Destination Management Organizations: 22 

 (vi) Hotels/Accommodation: 22 

 (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 25 

 (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 49 

 (ix) Air, Rail & Road Transport: 12 

 (x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  19 

 (xi) Mass Media:  8 

 (xii) Other activities: 56 

(c) 87 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(d) At the last Executive Council session in September 2015, 27 Affiliate Members joined the 
Organization. These new Members come from 14 countries and 4 regions (Spain, 6; Portugal, 2; 
Italy, 1; Croatia, 1; UK, 1; Greece, 1; Monaco, 1; Ecuador, 1; Mexico, 2; Argentina, 3; USA, 3; 
Japan, 2; Iran, 2; Nigeria, 1). 

(e) At the date of this report, 14 new entities have applied for affiliate membership in UNWTO 
(Spain, 5; Mexico, 2; USA, 2; UK, 1; Belgium, 1; Jordan, 1; Republic of Korea, 1; Malaysia, 1). Of 
these, we estimate at this point that 6 will be ready to be submitted for admission during this 
session. 
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