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 )أ(5 البند
 بيان رئيسة األعضاء المنتسبين

 
 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفيذي

 

للمجلس التنفيذي  112يلخص تقرير رئيسة المجلس أبرز أنشطة أعضاء المجلس واألعضاء المنتسبين منذ الدورة 

 )تبليسي، جورجيا(.

 

المشاركة في االجتماع العام الثاني واألربعين لألعضاء المنتسبين، والتحضير لبرنامج كانت األهداف الرئيسية 

، وتشكيل فريق عامل إلصالح اإلطار القانوني للعضوية باإلنتساب في المنظمة، واألنشطة 2021العمل لسنة 

 الرامية إلى إنعاش قطاع السياحة.

 

 

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

)أ(5 البند  
 بيان رئيسة األعضاء المنتسبين

 (CE/113/5(a)))الوثيقة 
 

 إن المجلس التنفيذي

 رئيسة األعضاء المنتسبين،تقرير نظر في  وقد

 رئيسة المجلس على بيانها، ويهنئ أعضاء المجلس واألعضاء المنتسبين على أنشطتهم؛ يشكر .1

 

على أهمية عقد االجتماع العام الثاني واألربعين لألعضاء المنتسبين، ويلحظ المساهمات المقترحة لبرنامج  ويشدد .2

 ؛2021عمل سنة 

 

 ؛بمبادرات األعضاء المنتسبين الرامية إلى إنعاش قطاع السياحة ويرحب .3

 

 إصالح اإلطار القانوني لألعضاء المنتسبين، ويطلب إعالم المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز. ويؤيد .4

 
 
 
 

                                            
1
 لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. .مشروع مقرر هذا  
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 واألربعون لألعضاء المنتسبيناالجتماع العام الثاني  -أوال 
 

تشرين  6و 5ُعقد في مدريد يومي  الذيالعام الثاني واألربعون  كان اإلجتماعأهم اجتماعات األعضاء المنتسبين  من .1

، حيث شارك أكثر من على نحو هجينمنظمة ال أجرتهاالتي  أولى الفعالياتمن  ا. وكان واحد2020الثاني/نوفمبر 

أي بفضل دعم وتعاون المضيفين، ووجهًا لوجه وبتنسيق افتراضي.  ،أنحاء العالمعضو منتسب من جميع  200

 نجاًحا كبيًرا على الرغم من الظروف الصعبة. اإلجتماعمجلس مدينة مدريد، حقق 

 

المهمة طويلة األجل المتمثلة في على العام على كل من األولويات العاجلة للنهوض الحيوي للسياحة و اإلجتماعركز  .2

برنامج العمل المقترح  عرض اإلجتماعكان أحد أهم مواضيع وضمان بقاء القطاع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. 

تتماشى عملية إعداد البرنامج وتطويره إلى حد كبير مع نماذج األعمال الجديدة والتعاون بين القطاعين و. 2021 لسنة

قدم األعضاء المنتسبون العديد من المقترحات إلى إدارة األعضاء المنتسبين ويادة قيمة العضوية. العام والخاص وز

القدرة  لنا حيثأيًضا في المجاالت  بلفي برنامج العمل، ليس فقط في المجاالت التي نريد تطويرها،  إدراجهاليتم 

لنهج حقًا مع هدف تحسين فرص التعاون بين يتماشى هذا اومنظمة والدول األعضاء فيها. الوالخبرة لدعم أنشطة 

 الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين.

 

األعضاء  تشاطرهاحصلت أفضل مبادرات األعضاء المنتسبين على "الجوائز القيمة للمبادرات البارزة التي  .3

 .العام اإلجتماعفي حفل نظم في إطار  ، وذلكمع منظمة السياحة العالمية"ن والمنتسب

 الشراكات" توطيد .إعادة بناء الثقة .الجلسات المواضيعية "انتعاش السياحة -ثانيا

 توطيدالعام، ُعقدت مناقشات مواضيعية حول موضوع "انتعاش السياحة. إعادة بناء الثقة.  اإلجتماعفي إطار  .4

الحلول أفضل الممارسات التي يطبقها األعضاء المنتسبون من أجل تبادل المعارف و عرضتالشراكات"، التي 

المزيد من الفرص للشراكة. باإلضافة إلى ذلك، وللمرة األولى، أتيحت  إليجادلمواجهة التحديات المطروحة، وكذلك 

المخصص لمبادرات األعضاء المنتسبين، الزاوية  الحيزلألعضاء المنتسبين الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات في 

 فرصة أكبر للتعريف بهم دوليا.ين االفتراضية، حيث تمكنوا من منح األعضاء المنتسب

 مجلس في لجان ومجموعات العمل التابعة لمنظمة السياحة العالمية واألنشطة األخرىالمشاركة أعضاء  -ثالثا

األعضاء المنتسبين، لجان منظمة السياحة العالمية وأفرقة العمل المنشأة  دائرةحضر أعضاء المجلس، بدعم قوي من  .5

حديثًا للتأكد من أن األعضاء المنتسبين يعكسون وجهات النظر كممثلين للقطاع الخاص واألوساط األكاديمية في 

 .مستقبل السياحة

 

واشنطن، كممثل لألعضاء  مجلس، البروفسور دونالد هوكينز من جامعة جورجالشارك النائب األول لرئيس  ( أ)

-كوفيدلمنظمة في سياق امبادرات  أهممدونة دولية لحماية السياح، باعتبارها واحدة من  وضعالمنتسبين في لجنة 

19. 

 

اغا، رئيسة المجلس، بصفتها عضًوا في الفريق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني يشاركت آنا الران ( ب)

 ي أول اجتماعين للفريق العامل.منظمة، فاللألعضاء المنتسبين في 

 

i.  14بمشاركة افتراضية من الدول األعضاء الـ  2020ديسمبر كانون األول/ 2ُعقد االجتماع األول في 

خالل االجتماع األول، تمت الموافقة على الوثائق القانونية و ا.العمل هذ فريقجزًءا من  شكلتالتي 

 للمنتسبين.اإلطار القانوني  استعراضونوقشت قضايا مهمة أخرى في عملية  للفريق،

 

ii. من أجل دفع تقدم 2021يناير كانون الثاني/ 14من المقرر عقد االجتماع الثاني لفريق العمل في و ،

 .2021اإلصالح ومواصلة تحقيق األهداف المحددة لعام 

اجتمع أعضاء الفريق العامل المعني بالسياحة العلمية ألول مرة لتبادل اآلراء حول آفاق تطوير مبادرات  )ج(

، 2020كانون األول/ديسمبر  3االجتماع، الذي ُعقد في  وجاء. 2021جديدة ومناقشة خارطة الطريق لعام 

المؤتمر الدولي األول القادم  نكاالرئيسية التي تمت مناقشتها  ومن المواضيع. ستاراليت بدعوة من مؤسسة

هذا  وسيشكل. 2021يونيو حزيران/ 5إلى  3للسياحة الفلكية الذي سيعقد في إيفورا، البرتغال، في الفترة من 

أيًضا في  أدرجخطوة رئيسية إلى األمام في تطوير هذا المنتج السياحي المتخصص الجديد، والذي  المؤتمر

 .2021م برنامج عمل األعضاء المنتسبين لعا
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 ، وهي عضو في المجلس،الغرفة األرجنتينية للسياحة تبمناسبة اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة، نظم )د(

"، من بسهولة المتاحةاالجتماع الثاني لسلسلة االجتماعات االفتراضية المسماة "دعونا نتحدث عن السياحة 

الشامل األول المخصص  اإلنتعاشخالل االجتماع عن إطالق دليل وتم اإلعالن . المتاحةخالل لجنة السياحة 

 لسنة هذا المشروع القيم مدرج بالفعل في برنامج عمل األعضاء المنتسبينولألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 ، بهدف الترويج له كمثال لممارسة جيدة يمكن تكرارها على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.2021

 االستنتاجات -رابعا

مجلس وجميع األعضاء المنتسبين أن يتمكن القطاع الخاص من تقديم المزيد من الدعم والخبرة للدول األعضاء اليأمل  .6

بشكل أفضل وأقوى مع الدول  اإلنتعاشوأن يكون قادًرا على  ،السياحة قطاعلمواجهة التحديات المفروضة على 

 األعضاء.

 

*** 


