
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة -منظمة السياحة العالمية    

 
 

 
CE/112/5(b) 
Madrid, 16 September 2020 
Original: English 
 

  )ب( 5البند 

 األعضاء المنتسبون

 تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب

 
 

 

منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع 
أو يمكنكم استخدام رمز اإلجابة  ، www.unwto.org على اإلنترنت المنظمة

 .السريعة هنا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفيذي

 الغرض من هذه الوثيقة هو إعالم المجلس التنفيذي باآلتي: 

  15لتاريخ الترشيحات الجديدة للعضوية باإلنتساب التي تم استالمها لغاية الموعد األقصى الذى حدد  •

، وقد راجعها األعضاء وتأكدوا من صالحيتها في اإلجتماع الذي عقد في تبليسي،  2020آب/أغسطس 

 لى المجلس التنفيذي بغية إقرارها.، وقدموها إ2020يلول/سبتمبر أ 15جورجيا، في 

 

القانوني الحالي للعضوية اإلقتراح الذي قدمه األمين العام لمباشرة عملية مراجعة معمقة وتعديل لإلطار  •

 بين المنظمة واألعضاء المنتسبين. باإلنتساب، بغية تحسين إدارة العالقة

 

ووضع العضوية  الثالثة والعشرن للجمعية العامة، التغيير في تشكيلة األعضاء المنتسبين منذ الدورة •

 . 2020أيلول/سبتمبر  15باإلنتساب بتاريخ 

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

 

 )ب(  5البند 

 تقرير لجنة الطلب في طلبات العضوية باإلنتساب

 ( CE/112/5 (b))الوثيقة 

 

 

 إن المجلس التنفيذي،

 15، في جورجيا، تبليسيلجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب، التي اجتمعت في تقرير نظر في  وقد 

 ، أذربيجان، برئاسة 2020 سبتمبر/أيلول

 تقرير اللجنة؛ يؤيد  .1

 

  رهنابصورةٍ مؤقّتة،  منتسبينكأعضاء  الوارد ذكرهم في المرفقق األولعضوية المرشحين قبول  ويقرر .2

 ين؛والعشر الرابعةمصادقة الجمعية العامة في دورتها ب

 
أعضاء اللجنة على دعمهم لإلقتراح الذي قدمه األمين العام إلنشاء فريق عامل مخصص، كما هو   ويشكر .3

 ؛ CE/112/3(b) rev.3محدد في المرفق الرابع )ج( من الوثيقة 

 
 بقرار اللجنة انتخاب رئيس لها في اجتماعها القادم. ويحيط علما .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

، 2020 سبتمبر/أيلول 15، في جورجيا، تبليسي اجتمعت لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب في -1

 بمشاركة أعضاء اللجنة التالي ذكرهم: 

 أذربيجان )شخصيا( •

 كوت ديفوار )مشاركة افتراضية عن طريق اإلنترنت(  •

 الصين )مشاركة افتراضية عن طريق اإلنترنت( •

 افتراضية عن طريق اإلنترنت( إيران )مشاركة  •

 المملكة العربية السعودية )مشاركة افتراضية عن طريق اإلنترنت(  •

 

 ممثل األعضاء المنتسبين: 

 معرض السياحة الدولي )فيتور(، إسبانيا  ،رئيس مجلس األعضاء المنتسبين •

  إستنتاجات اللجنة -ثانيا

اإلجتماع القادم، لعدم التوصل إلى توافق في اآلراء، ونظرا قرر أعضاء اللجنة تأجيل انتخاب الرئيس إلى  .1

 الستحالة إجراء التصويت باإلقتراع السري بالوسائط اإللكترونية.

 

، واعتمدت اقتراًحا 2020 أغسطس/آب 15استعرضت اللجنة كافة طلبات الترشيح التي تمَّ استالمها لغاية  .2

، في المرفق األول ويقضي بقبول عضوية المرشحين المذكورينيُرفع إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه 

 الرابعة والعشرين.مصادقة الجمعية العامة في دورتها ب رهنا

 

العضوية باإلنتساب أساسية لتنفيذ برنامج عمل المنظمة بنجاح،   وفقا لرؤية إدارة منظمة السياحة العالمية، .3

"بناء قيمة أفضل لألعضاء"، "زيادة  ترتيجية: )أ(كما يتبين بوضوح في اثنين من أهداف المنظمة اإلس

(؛ و)ب( "تعزيز قدرة المنظمة من خالل الشراكات" )الهدف 4العضوية" )الهدف اإلستراتيجي 

 (. 4اإلسترتيجي 

 

من أجل تحسين اإلطار الحالي إلدارة العضوية باإلنتساب وإلتاحة المزيد من المشاركة الجوهرية للجنة  .4

في تنظيم أنشطة األعضاء المنتسبين، إستعرض أعضاء اللجنة اإلقتراح الذي قدمه األمين العام إلى 

 .CE/112/3(b) rev.3المجلس التنفيذي في الوثيقة 

 

 .CE/112/3(b) rev.3كما هو وارد في المرفق الرابع )ج( في الوثيقة  وقررت اللجنة دعم اإلقتراح .5

 

 

 

 قائمة المرشحين للعضوية باإلنتساب -المرفق األول

 
 

1. Alianza de Educación Superior En España, S.L. (Spain)  

2. Assaase GPS Limited (Ghana) 

3. Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Italy) 

4. Athens Development and Destinations Management Agency (Greece) 

5. Cruise Lines International Association (United States of America) 

6. Diplomatic Quarter General Authority (Saudi Arabia) 

7. Federación Nacional de Comerciantes FENALCO (Colombia)  

8. Feel IQM Consultancy (Croatia
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9. Fundación Mallorca Turisme (Spain)  

10. Globalia Corporación Empresarial Sociedad Limitada (Spain)  

11. Guineatur S.L. Tourism Office (Equatorial Guinea) 

12. Inspire Hospitality Holdings LLC. (United States of America) 

13. Institute of Hospitality & Tourism Studies, Duy Tan University (Vietnam) 

14. Instituto Latinoamericano de Aviación Civil S.A. (ILAC) (Argentina) 

15. International Convention Center JeJu (Republic of Korea) 

16. International University of Tourism and Hospitality (Kazakhstan) 

17. Media Consulta International Holding AG (Germany) 

18. Neemrana Hotels Pvt. Ltd. (India) 

19. Observatorio de Turismo de Canarias (Spain)  

20. Observatorio Turístico Sostenible Estado de Tamaulipas (Mexico) 

21. Quality Shopping and Travellers, S.L.U. (Spain)  

22. Smartclip Argentina S.A. (Argentina) 

23. Solimar International (United States of America) 

24. Spring Healthcare Services AG (Switzerland) 

25. Technische Hochschule Deggendorf (Germany) 

26. Tourism Development Institute (Uzbekistan) 

27. Turkish Tourism Promotion And Development Agency (Turkey) 

28. Universidad Panamericana – ESDAI (Mexico) 

29. Well Hospitality (France) 

 

 


