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 )أ( 5البند 

  بيان رئيس األعضاء المنتسبين

 
 

 

 منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة
 . رمز اإلجابة السريعة هنا  استخدام أو يمكنكم ، rgwww.unwto.o على اإلنترنت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفيذي

مجلس األعضاء ل وأفنجازات الرئيسية نشطةاألبيان رئيسة مجلس األعضاء المنتسبين يعطي لمحة عامة عن 

 .2020وآب/أغسطس  2019الممتدة بين أيلول/سبتمبر وشبكة األعضاء المنتسبين خالل الفترة المنتسبين 

إجتماعات مجلس األعضاء المنتسبين؛  -قيمة العضوية باإلنتساب؛ ثانيا -يتضمن التقرير المواضيع التالية: أوال

مبادرات األعضاء المنتسبين الرامية   -مشاركة األعضاء المنتسبين في اللجنة العالمية ألزمات السياحة؛ رابعا -ثالثا

مشاركة األعضاء المنتسبين في اإلجتماعات  -؛ خامسا19-إلى المساهمة في حل األزمة التي تسبب بها كوفيد

 األساسية للمنظمة.

ويدعو مجلس األعضاء المنتسبين المجلس التنفيذي لدعم اإلقتراحات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين 

 جل إنعاش قطاع السياحة العالمية. الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين، من أ

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 

 )أ(5البند 

 بيان رئيس األعضاء المنتسبين

 (CE/112/5(a))الوثيقة 

 

 

 

 إن المجلس التنفيذي،
 

 في بيان رئيس األعضاء المنتسبين، وقد نظر

 

 باألنشطة التي نفذها األعضاء المنتسبون؛ يحيط علما .1

 

 ؛19-رئيسة وأعضاء مجلس األعضاء المنتسبين على مساهماتهم القيمة للتخفيف من وطأة أزمة كوفيد ويشكر .2

 

مبادرات المجلس الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك مع األعضاء المنتسبين في المنظمة، من أجل   ويدعم .3

 إنعاش قطاع السياحة؛

 

 إلى األمين العام:ويطلب  .4

 

سسيين عن األعضاء المنتسبين إلى المشاركة بنشاط في اإلجتماعات األساسية للمنظمة دعوة الممثلين المؤ (أ

 وغيرها من الفعاليات الهامة التي ينظمها األعضاء؛

 

 ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التعاون بين الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين. (ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. .مشروع مقرر هذا  1
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 باإلنتسابقيمة العضوية  -أوال

 
في النهج االستراتيجي إلدارة منظمة  جدا  عنصر هام هو االعتراف بالدور األساسي للشراكة مع القطاع الخاص .1

 :، وهياالستراتيجية لمنظمةاأهداف من ، كما يتضح احة العالمية في المرحلة الحاليةالسي

 

 باإلنتساب،ة بناء قيمة أفضل للعضوي -

 ،المنتسبين األعضاء زيادة -

 ، شراكة المنظمة مع القطاع الخاصتعزيز  -

 لألعضاء المنتسبين، من أجل السماح بين المنظمة واألعضاء المنتسبين توفير دعم حديث وفعال للعالقة -
 .من عضويتهم على نحو كاملباالستفادة 

 

أصحاب  وخيرةالدول األعضاء بين من الخصائص المؤسسية الهامة للغاية لمنظمة السياحة العالمية أنها تجمع  .2

إحدى نقاط القوة  ما يعد ،منظمة السياحة العالمية فيأي األعضاء المنتسبين  ،المصلحة في مجال السياحة

 .الرئيسية لمنظمتنا

 

، ألنه يتيح للمنظمة االعتماد على مصدر قيم جداشريًكا مهًما  تعتبر منظمة السياحة العالمية القطاع الخاص و .3

 .للسياحة اإلبتكاريةلألفكار والمشاريع 

 

-وباء كوفيدهمية في سياق األ تكتسب مزيدا منقيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السياحة  وإن .4

ال على أساس التعاون القوي بين القطاعين ، ألن االنتعاش القوي والناجح لقطاع السياحة لن يكون ممكًنا إ19

 .العام والخاص

 

 األساسيةبنشاط في االجتماعات  يشاركوا، من األهمية بمكان أن في المنظمةبالنسبة لألعضاء المنتسبين  .5

من األصول   وعلى أنهممنظمة ال فياإلطار المناسب للتأكيد على أهمية األعضاء المنتسبين  ألنها تشكل، للمنظمة

 القيمة للغاية بالنسبة إلى منظمة.

 

 إجتماعات مجلس األعضاء المنتسبين -ثانيا

 

 ، في مدريد، إسبانيا2020كانون الثاني/يناير  24مجلس، الذي عقد في لالخمسون لاإلجتماع 

 

، بما في ذلك االجتماعات نفيذها خالل الفترة المشار إليهااألنشطة التي تم ت أهم على اإلدارة مجلستم إطالع  .6

 فيها.  األعضاء المنتسبين دائرةمنظمة ومدير لالتنسيقية المختلفة لرئيس المجلس مع األمين العام ل

 

األعضاء دائرة  لمجلس واألمين العام ومديرا ةعلى أن ممارسة عقد االجتماعات بانتظام بين رئيس التشديدتم و .7

 .واألعضاء المنتسبين وإبرازهمنظمة الستستمر من أجل تحسين التنسيق المؤسسي بين  المنتسبين

 

في   دائرة األعضاء المنتسبين ، والتي نظمتهاينالمخصصة لألعضاء المنتسب الفعالياتاحتفل المجلس بنجاح  .8

 الفعالياتمؤسسيًا في جميع  يتمثلواوشدد على أولوية األعضاء المنتسبين في أن . 2020معرض فيتور  إطار

التي تهم المنظمة، بما فيها اإلجتماعات األساسية، من أجل اإلبالغ عن ما لدى األعضاء المنتسبين من رسائل  

 .في القطاع مؤسسية إلى الدول األعضاء وإلى غيرها من أطراف هامة

 

،  الرئيس أو غيرهم من ممثلي المجلس عين أيًضا نواب ت، وسؤولية التمثيل المؤسسي المذكورةم ةولى الرئيستت .9

 .، كلما لزم األمراإلقليم ذي الصلة من 

 

 .تم اقتراح ربط أنشطة مجموعات العمل بأنشطة الدول األعضاء من أجل تنسيق أفضلولقد  .10

 

، شارك مدير منظمةالعضاء المنتسبين بشكل أفضل بجميع أنشطة ماشياً مع األولوية المتمثلة في إبالغ األوت .11

عرض فرص تعزيز التعاون مع من أجل ق الحرير في اجتماع مجلس اإلدارة، وطري التقنيالتعاون  دائرة

 .منظمةال فياألعضاء المنتسبين 
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 2020أبريل  24االجتماع االفتراضي ألعضاء مجلس اإلدارة من إسبانيا وأمريكا الالتينية ، 

 

المجلس، وكذلك مع  ةالحوار الممتازين مع رئيساألعضاء المنتسبين الضوء على التعاون و دائرةسلط مدير  .12

منظمة بهدف: دعم أعضائها  ال، وأبلغ المجلس باآللية الداخلية والهيكل المؤسسي اللذين أنشأتهما أعضاء المجلس

ألفكار وإطالع الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين على  ، وكذلك تبادل ا19-كوفيد  خالل األزمة الناجمة عن

 .منظمةالجميع أنشطة 

 

 ت عرض، حيث السياحة اتزمالعالمية أللجنة ال المشاركة في اجتماعات  حولمجلس الأعضاء  ةالرئيس أفادت .13

 .اللجنة المذكورة المبادرات والمساهمات التي اقترحها األعضاء المنتسبون على

 

منظمة لل، وقدموا الدعم الكامل لتي يقومون بتنفيذها في قطاعاتهمعرض أعضاء المجلس المبادرات واألنشطة او .14

، شدد أعضاء المجلس على  ضافةباإلو. 19-كوفيدالسياحة لمواجهة األزمة الناجمة عن  اتزمأل العالمية لجنةلو

 قطاعمنظمة تعزيز تعاون الدول األعضاء مع القطاع الخاص للعمل معًا من أجل إنعاش الأنه يتعين على 

 .السياحة

 

 2020يوليو تموز/ 15و 14، مجلسالاالجتماعات االفتراضية الرسمية ألعضاء 

 

األعضاء العديد من  تشاطرهااألعضاء المنتسبين على المقترحات والمبادرات القيمة التي  دائرةشدد مدير  .15

 .منظمةالأنشطة دات في جآخر المستالمجلس عن  وأطلع، منظمة، كمساهمات في جهود اإلنعاشالمع  المنتسبين

 

، المقرر عقدها في بداية  القادمة لألعضاء المنتسبينلعامة التحضير للجلسة ا أيضا حول المجلس المدير  وافاد .16

 .، في مدريدنوفمبرتشرين الثاني/

 

بادئ التوجيهية الستئناف ، ونشر المالسياحة اتزمالعالمية أللجنة الأنشطة  حولأبلغ الرئيس أعضاء المجلس و .17

 .لمنظمةل، وحول مشاركة الرئيس ونواب الرئيس في اللجان اإلقليمية السياحة

 

الحماية الدولية للسياح من أجل استعادة  أال وهو جدا،الشؤون القانونية لتقديم موضوع مهم  دائرة ةمدير تيدُعو .18

على أنه من الضروري استعادة ثقة السياح وأن تعاون الدول األعضاء والقطاع الخاص  ةالمدير تالثقة. وشدد

تتجاوز هذه المهمة البروتوكوالت والتدابير األمنية وتنطوي على توفير مزيد وأمر حاسم إليجاد حلول عادلة. 

مخططات ، أي انتشار في األشهر األخيرةمنظمة ال اتواجهه قضيةمن الحماية للسياح كمستهلكين. كما أبلغت عن 

سياحة العالمية ، التي يفترض أن منظمة الاآلمنة والمقاصد، 19-عدم اإلصابة بكوفيدفيما يتعلق بشهادات  الغش

أنها آمنة أو   أو المنتجات التي يتم تسويقها على المقاصدمنظمة ال تصادق على الوذكرت أن  .عليها تقد صدق

، المتفاقمةهذه الظاهرة ل التصديمن أجل وألنها ال تملك الصالحية وال السلطة للقيام بذلك. ، تتحقق من صحتها

إلكتروني محدد للتنبيه من  مع عنوان بريدهذا الموضوع لا قسمً  اإلنترنتمنظمة على صفحتها على ال خصصت

 .الغش

 

المجلس باهتمام كبير مبادرة الدائرة  تلقىأبدى أعضاء المجلس دعمهم الكامل للتقارير واالقتراحات المقدمة. وقد  .19

 .التي نفذت في األشهر األخيرة هيئاتهموقدم تقارير عن أنشطة  ،القانونية بشأن حماية السائحين

 

 عقد اجتماع للمجلس في إطار الجلسة العامة القادمة لألعضاء المنتسبين. ضرورةشدد أعضاء المجلس على  و .20

 

 مشاركة األعضاء المنتسبين في اللجنة العالمية ألزمات السياحة -ثالثا

 

لجنة المؤسسية لألعضاء المنتسبين في المشاركة ال مراعاةمارس إلى آذار/ 26دعوة األمين العام في أتاحت  .21

، التي تم إنشاؤها كإطار مناسب لتحديد التدابير الالزمة على وجه السرعة للتخفيف من السياحة اتزمالعالمية أل

،  قيادة منظمة السياحة العالمية ب على تنسيق التنفيذجميع الحكومات  وحملآثار األزمة على أكثر الناس ضعفا 

، إلى المبادرات لتي عقدتالل االجتماعات الخمسة ا، خدارة إمكانية لفت انتباه اللجنةرئيس مجلس اإلل أتاحت

منظمة التي نُشرت في الاألعضاء المنتسبون. وقد انعكست هذه المساهمات في توصيات  اتخذهااألكثر قيمة التي 

 .مايوأيار/السياحة الصادرة في نهاية  الستئنافمنظمة الأبريل وفي إرشادات نيسان/

 

مبادراتهم  وتشاطر، سبين في آلية التنسيق الهامة هذهالمنتوأكد الرئيس على أهمية مشاركة ومساهمات األعضاء  .22

 ، فضال عن اهتماماتهم واحتياجاتهم.وتدابيرهم
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 19-مبادرات ومساهمات األعضاء المنتسبين في الجهد المشترك لمواجهة األزمة التي تسبب بها كوفيد -رابعا

 

ضمان وجود عالقة رابحة بين ب األعضاء المنتسبينالمسار التوجيهي إلجراءات  تمثل، منذ بداية األزمة .23

أقوى المدخالت من القطاع منظمة ال، ضمان أن تتلقى نظمة السياحة العالمية: من ناحيةاألعضاء المنتسبين وم

ر قتصادية للتدابيمن وجهة نظر الجدوى العملية واال والمعارفجميع الحساسيات  ، مع إدراجالخاص

 .، تقديم المساعدة والدعم لألعضاء المنتسبينومن ناحية أخرى ؛والبروتوكوالت

 

 :، وذلك من خالللمنتسبين خالل هذه الفترة الصعبةدعم األعضاء اب ولقد قامت دائرة األعضاء المنتسبين .24

 

 األعضاء المنتسبين.منظمة ومواردها مع الأنشطة  تشاطر .أ
 

مواضيعية وإقليمية  صيغفي  األعضاء المنتسبينعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف بشكل منتظم مع  .ب

 (.مجلس ومجموعات العمل وما إلى ذلكالمختلفة )بما في ذلك اجتماعات 

 

، وهي بوابة  AMConnectedجمع المبادرات األكثر صلة باألعضاء المنتسبين ومشاركتها من خالل .ج

 .السياحة واستئنافللمساهمة في الحلول  األعضاء المنتسبين تفاعلية وحديثة إللهام وتمكين جميع
 

والمبادئ التوجيهية الواردة من األعضاء المنتسبين في المبادئ التوجيهية  اإلستئنافإدراج بروتوكوالت  .د

اعتراف ومساهمة كبيرة لجعل ، والتي كانت أيًضا بمثابة الستئناف السياحةلمنظمة الصادرة عن االعالمية 

 .، مما يدل على أهمية القطاع الخاص الستئناف السياحةبادئ التوجيهية أكثر عملية وجدوىالم

 

 إستئناف: للقطاعوثيقة إرشادات ب األعضاء المنتسبين تمثلت أكثر المبادرات قيمة واتساقًا التي تم تلقيها من إحدى .25

 اينعكس محتواهو  الرابطة الدولية للنقل الجوي، وهي عضو منتسب،ها توقدم، وهي وثيقة أنتجها الطيران بأمان

السياحة. الستئناف إرشادات  ،ل الجوي للخطوط الجوية في العالم على نطاق واسع في الفصل المخصص للنق

يد خارطة طريق الستئناف لتحد اتالجهود المشتركة لقطاعي الطيران والمطار هو ثمرةهذا البروتوكول و

، بما في ذلك قة الرحلة من طرف إلى آخر للراكب تصف الوثيوقصوى. من أولوية ، مع اعتبار األملياتالع

 .التدابير المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الرحلة

 

 ،للفنادق والشقق السياحية ،لقطاع اإليواءأعضاء منتسبون بارزون آخرون مبادئ توجيهية وتوصيات  ولقد وضع .26

 .أيًضا في فصل التوصيات العالمية المخصصة لقطاع الفنادق تجلى، ما 19-كوفيد بهدف الحد من انتشار

 

، ، المكسيك(Xcaret)مجموعة  أحد أعضائنا المنتسبينالتي وردت من  جداومن المساهمات األخرى المهمة  .27

تم تجميعه وقد ، العالمية بات للمالهيالفتح بث، دليل إعادة ا في المبادئ التوجيهية العالميةمحتواه أدرجوالتي 

من خالل الجهد المشترك  إعدادهوتم  ،في جميع أنحاء العالم وبالتشاور مع علماء األوبئة المالهيبواسطة مشغلي 

 لهم أهميتهم.، وبعضهم أعضاء منتسبون والمالهي السياحيةألعضاء الرابطة الدولية للمتنزهات 

 

 في اإلجتماعات األساسية للمنظمةمجلس المشاركة أعضاء  -خامسا

 

،  مع الدول األعضاء  التواصلتعزيز  على أهمية 2020عقده في معرض فيتور مجلس الذي تم الشدد اجتماع  .28

باعتبارها فرصة مثالية  ،)اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي( األساسيةوسلط الضوء على أهمية االجتماعات 

شارك ممثلون و األعضاء.  األعضاء المنتسبين إلى الدول ن إيصال رسائلممثلين عن األعضاء المنتسبيتتيح ل

 :مؤسسيون للمجلس في اللجان اإلقليمية التالية
 

والستين للجنة اإلقليمية في االجتماع الخامس  األعضاء المنتسبين ، بتمثيلاغاي، آنا الرانقامت الرئيسة .أ

 .2020يونيو حزيران/ 25في   عقده افتراضيا، الذي تم ألوروبا

 

، بتمثيل األعضاء المنتسبين في االجتماع مجلساللنائب الثاني لرئيس ، اقام السيد جينس ثرينهارت .ب

 عقده افتراضيا ، والذي تم جنوب آسياالمشترك الثاني والثالثين للجنة شرق آسيا والمحيط الهادئ ولجنة 

 . 2020يونيو حزيران/ 30في 
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في   عن األعضاء المنتسبينسور دونالد هوكينز، كممثل ، البروفمجلسالس النائب األول لرئيشارك  ج.

يوليو تموز/ 6في  افتراضيا، والتي ُعقدت ين للجنة اإلقليمية للشرق األوسطالدورة السادسة واألربع

2020. 

 

األعضاء المنتسبين وتمثيلهم في اللجان اإلقليمية   بروزبتعزيز  امجلس األعضاء المنتسبين ملتزم ويبقى .29

منظمة ال، بهدف توفير فرص أفضل للتعاون مع الدول األعضاء في لمنظمةلاألخرى  األساسيةواالجتماعات 

 أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بالسياحة.مع و

 

 اإلستنتاجات -سادسا

 

أن السياحة  ب، هناك يقين اليقين انعداميتسم بقدر كبير من لة على الرغم من أن تطور قطاع السياحة في هذه المرح .30

على مر  مرونتهأظهر القطاع ففي وضع فريد لمساعدة المجتمعات المتضررة على العودة إلى النمو واالستقرار. 

 المنتسبين:ألعضاء سبين، بصفته الهيئة التمثيلية ل، فإن مجلس األعضاء المنتفي هذا السياقو. السنين
 

أقوى  ينمنظمة السياحة العالمية، إلنشاء شبكة أعضاء منتسب في للعضوية باإلنتسابواصل الترويج يس (أ

 ؛أكبر قيمة وذات
 

، مع التركيز بشكل خاص على إعادة بناء الثقة ومواصلة تطوير جهوده الستئناف االنتعاش سيواصل (ب

 ؛ قوية بين القطاعين العام والخاص شراكات

 

جديدة محتملة، والتي قد تبطئ جهود التعافي، سوف أنه من األهمية بمكان االستعداد لحاالت تفشي  إذ يدرك (ج

، باستخدام جميع البروتوكوالت لضمان صحة السياح عداد لمثل هذا السيناريو المحتملعمل على االستي

 .وسالمتهم

 

بأن يكون  افي هذه الفترة الصعبة وتجديد التزامه ادعم القطاع الخاص في بلدانهإلى  يدعو الدول األعضاء (د

 إلنعاش اإلقتصاد العالمي.جزًءا من الجهد المشترك لوضع السياحة كركيزة استراتيجية ذلك 

 

*** 
 

 

 


