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 المجلس التىفيذي
 انزغؼٌٕٔ انخبيغخانذٔسح 

 7023 يبٕٚ/أٚبس 74-72، فشثٛب، ثهغشاد

 يٍ عذٔل األػًبل انًؤلذ ()أ6انجُذ 

 
 
 

 األعضاء المىتسبون
 

 )أ( تقزيز رئيس األعضاء المىتسبيه
 
 

مة -أوالً   مقدِّ

ُفَّز فٙ إهبس ثشَبيظ األػنبء نٗ إٓذف ْزا انزمشٚش ٚ .2 ًُ رمذٚى ػشك رؾهٛهٙ نهٕمغ انؾبنٙ ٔانؼًم اإلداس٘ ان

انزمشٚش األخٛش انز٘ ُسفَِغ إنٗ انذٔسح انشاثؼخ ٔانزغؼٍٛ نهًغهظ انزُفٛز٘ نًُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ فٙ رؾشٍٚ  زانًُزغجٍٛ يُ

ل/أكزٕثش  َّٔ  (.7023شٚش انؾبنٙ )آراس/يبسط ، فٙ كبيجزؾٙ، انًكغٛك، ٔؽزٗ ربسٚخ انزم7027األ

 
 

 تحليل -ثانياً 

 3102خطة عمل  -ألف 

و يؾشٔع خطخ ػًم  .7 إنٗ يغهظ األػنبء انًُزغجٍٛ ثًُبعجخ اَؼمبد االعزًبع االعزضُبئٙ فٙ إعزُجٕل، أٔالً  7023لُذِّ

رنك، رّى إسعبل يٍ أعم انؾقٕل ػهٗ اَطجبػبد االعزًبع ٔرؼهٛمبرّ. ثؼذ ، 7027رؾشٍٚ انضبَٙ/َٕفًجش،  26رشكٛب، فٙ 

ْى أٚنبً آسائٓى ٔاَطجبػبرٓى. ٔلذ أُدِخهذ ْزِ اٜساء  ٚمذِّيٕايؾشٔع انخطخ فٙ األعجٕع انزبنٙ إنٗ أػنبء انًغهظ نكٙ 

انضالصٍٛ نهًغهظ فٙ يذسٚذ، ؽجبه/فجشاٚش، خالل االعزًبع انشاثغ ٔ 2الزشاػ خطخ انؼًم انز٘ لذو فٙ  مًٍٔاالَطجبػبد 

 ألّشِ األيٍٛ انؼبو.ٔ

 

خ فٙ  ثؾكٍم يزغك 7023م رٕافم خطخ ػً .3 األَؾطخ انًُفزح خالل انغُخ انًبمٛخ، ثُبًء ػهٗ انزٕفٛبد انؼبيَّ

. ٔرؼكظ انخطخ اعزًشاسٚخ انؼًم انزؼبَٔٙ ثٍٛ أيبَخ األػنبء 7022ثشَبيظ ػًم انًُظًخ، يغ ايزذاد ثؼنٓب ؽزٗ انؼبو 

ٙ رٓذف أٚنبً إنٗ رؼضٚض انزؼبٌٔ ثٍٛ انًُظًخ ٔاألػنبء انًُزغجٍٛ، نهًُظًخ. ْٔ ٔانزؾغٛهٛخانًُزغجٍٛ ٔانجشايظ اإللهًٛٛخ 

 ػنبء انًُزغجٍٛ أَفغٓى.ٔثٍٛ األ

 
2.  ٌَّ  ،انزُبفغٛخ صٚبدحغبْى فٙ أٌ َٚفغّ فٙ أ٘ يغبٍل يٍ ؽؤَّ  ٙ فٙ انٕلذػبنًٔإلهًٛٙ  يُظٕسرٕفٛش  ْٕ انٓذف إ

 ،انزؼبٌٔ ثٍٛ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبؿ ٔرؾغٍٛٛخ انٕهُٛخ، خ أٔنٕٚخ فٙ انمشاساد انغٛبعبرٔعؼم انغٛبؽٔرؼضٚض االعزذايخ، 

 يضأعخانؼبو ٔانخبؿ، ٔ انمطبػٍٛ انؾشاكخ ثٍٛ رٕفِّشفٙ ْزا انغٛبق، ٔ .ى ًَبرط ٔيًبسعبد انؼًم انزُبفغٙ ٔانًغؤٔلٔدػ

َخ اٜداة انغٛبؽٛخ، ٔثشَبيظ انؼًم انثبألداء انؼًهٙ خانُظشٚ انًفبْٛى َّٔ كهّٓب  رٕفِّشؼبو نهًُظًخ؛ ، ٔيجبدئ انًُظًخ، ٔيذ

 اإلهبس انؼبو نزُفٛز انخطخ.يغزًؼخً 

 

يٍ ػهٗ األػنبء انؾبنٍٛٛ  انًؾبفظخرزًؾٕس األْذاف االعزشارٛغٛخ نخطخ انؼًم ؽٕل فكشرٍٛ أعبعٛزٍٛ اصُزٍٛ:  .5

ْذاف، ٕؽ ْزِ األنجهٔانؼنٕٚخ. انزٙ رُطٕ٘ ػهٛٓب فٕائذ ثبن ٔاكزغبة أػنبء عذد يٍ خالل انزُّٕٚرهجٛخ رٕلؼبرٓى،  خالل

 رشكِّض االعزشارٛغٛخ ػهٗ:
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  ًانًغبئم انزٙ رّٓى  رُؼبنظ فّٛ ،ُمبػنهٖ عؼم ثشَبيظ األػنبء انًُزغجٍٛ فٙ يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ يُزذ

 ػنبء؛األ

  َٗؾش انٕػٙ ؽٕل أًْٛخ انغٛبؽخ ثبنُظش إنٗ انزؤصٛش االلزقبد٘ انؼبنًٙ انؼبنٙ انز٘ رًزهكّ ٔلذسرٓب ػه

 انًغبئم االعزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ انٓبيخ. انزؤصٛش فٙ

ػزًبد اليٍ انخطٕاد  ارُخزد عهغهخيٍ انكزبة األثٛل،  33رهجٛخ رٕلؼبد األػنبء، انًٕعضح فٙ انًبدح  ثغٛخ .6

إنٗ ٔرؾشٚبد انغٕق،  انًٓبساد انؼًهٛخٔ ٔانًًبسعبد انفنهٗ ٔانخجشاد ؾغٍٛ رجبدل انًؼبسفريمبسثخ ػًهٛخ رٓذف إنٗ 

َذدثبنزٕافم انفّؼبل يٍ خالل لُٕاد انزٕافم انًُبعجخ. ٔنٓزِ انغبٚخ، االنزضاو  عبَت ًِ ػهٗ  رمٕوهشٚمخ ػًم عذٚذح  اػزُ

 العزفبدح يٍنعذٚذح  ٔعٛهخْٙ  انًؼٛبسٚخ انًُبرطٔػنبء انًُزغجٍٛ فٙ يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ. انًُبرط انًؼٛبسٚخ نأل

رمٕو ، ػنبء انًُزغجٍٛاألٔثؾغت أؽذ انزمبسٚش انقبدسح ػٍ . ػًهٛبً  ٔرطجٛمٓب األػنبء انًُزغجٍٛ نذٖ انًؼبسف انًزٕافشح

ل ْزِ انًُبرط ػهٗنزغشثخ ٔانخطؤ. يجذأ انزكشاس فٙ ا رؼزًذغؤنخ انًطشٔؽخ ثطشٚمٍخ ػًهٛخ انفكشح ػهٗ يمبسثخ انً ّٕ  ٔرؼ

ٚزّى رطجٛك ْزا ٔمبفذ(. انًٍٛ، انمطبع انخبؿ، يغزًغ األكبدًٚٛانًغبًْخ انزؼبَٔٛخ يٍ يخزهف األػنبء انًُزغجٍٛ )

ٔانًؼبٚٛش انًؾذَّدح يٍ لجم  انًؼًُٙمقذ ان ًُٕرط فٙ يٕلٍغ يبد٘ ٚزّى اخزٛبسِ ثًب ٚزُبعت يغ االْزًبيبد انزٙ ٚجذٚٓبان

ثبإليكبٌ رطجٛك  ٚقجؼنًًبسعبد انفنهٗ، ثؾٛش ا رهخِّـدساعخ ؽبنخ  مًٍ انُزبئظ عًغ ٚغش٘ ثؼذ رنكانًؾبسكٍٛ. 

 خشٖ.انزٕفٛبد فٙ يٕالغ أ

 
َددركزغثبرذ  انزشكٛض ػهٗ يغبالدٍ  عشٖ .2 جبة، ٔانؾ ،انغٛبؽخ انًذُٚٛخ ت أًْٛخ اعزشارٛغٛخ يزضاٚذح. ٔلذ ُؽذِّ

خ فٙ انزمبسٚش انًزٕفشح ؽبنٛبً. كًب ٔانغٛبؽخ انزؼهًٛٛخ ًَّ عذٚذح  طبػبدٍ مكيغبئم أخشٖ  ُؽذَِّدد مًٍ إهبس ْزِ انًغبئم انًٓ

اسرجبهٓب يذٖ ٔرطجٛمبد انٓبرف انخهٕ٘ ػهٗ ٔعّ انخقٕؿ ٛزّى رؾهٛم يغؤنخ عغٛبق أََّّ ش فٙ ْزا انُٚزكجؾش. ذساعخ ٔاننه

ٛخ، ٔإعشاء دساعبد ، ٔسفغ رمبسٚش أٔنًَبرط يؼٛبسٚخٔمغ شٔؽخ. ٔفٙ كم يٕمٕع، عٛزّى انًط األخشٖ كمٍّ يٍ انًغبالدث

 . ْٔزِ انًغبالد ْٙ:انؾبعخيؾذَّدح، ؽغت  أٔ َذٔاد

 
 ٌعٛبؽخ انًذ 

  ٔعٛبؽخ انًغبيشادانشٚبمخ 

 ٖانغٛبؽخ ٔانفؼبنٛبد انكجش 

 انًٕعًٛخ 

 عفش انؾجبة 

 ٕ٘رطجٛمبد انٓبرف انخه 

 

 انزمبسٚش اإللهًٛٛخ: .3

 

 ٌ يغ انجشَبيظ اإللهًٛٙ انخبؿَّ ثبنمبسح األيشٚكٛخ،ؽٕل انمبسح األيشٚكٛخ ثبنزؼبٔٚغش٘ انؼًم ؽبنٛبً ػهٗ ٔمغ رمشٚش إلهًٛٙ 

غ فّٛ رغبسة ٔآساء األػ ثؾٛش ًَ ٍ انزمشٚش يؼهٕيبد إؽقبئٛخ ُيؾذَّصخ يٍ ثشَبيظ ارغبْبد نبء انًُزغجٍٛ. رُغ ًَّ ٔعٛزن

 انًزكٕسح مًٍَظشح غٛش ؽكٕيٛخ ؽٕل أْى انًٕامٛغ راد انقهخ  انزمشٚش ٛمذِّوكًب ٔعانغٛبؽخ ٔاعزشارٛغٛبد انزغٕٚك. 

رؾهٛم انزؤصٛش ٔانفشؿ ٔانؼمجبد ٔانزؾذٚبد انزٙ ٛزّى عٔ ،انجشَبيظ اإللهًٛٙ نهمبسح األيشٚكٛخ ٔاألػنبء انًُزغجٍٛ يٍ انًُطمخ

. ٔ"انزمبسٚش اإللهًٛٛخ" ْٙ ػجبسح ػٍ عهغهخ يٍ انًُؾٕساد فٙ انٕلذ انؾبمشٕٚاعٓٓب انمطبع انغٛبؽٙ فٙ انًُطمخ 

خ. ٔلذ ثذأد ْزِ انغهغهخ فٙ  اإللهًٛٛخ انزٙ رزُبٔل انٕمغ انؾبنٙ نهمطبع انغٛبؽٙ ٔفمبً نألػنبء انًُزغجٍٛ فٙ يُطمخ يؼَُّٛ

 انًؾٛو انٓبدئ، ٔأٔسٔثب.ػهٗ أيشٚكب انالرُٛٛخ، ٔآعٛب ٔ يغ رشكٍٛض خبؿّ  7022انؼبو 

وٚ .4 انزٙ رزُبٔل يغبئم ، جؼل انجشايظ انزؾغٛهٛخ انزبثؼخ نًُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخنذػى ثشَبيظ األػنبء انًُزغجٍٛ ان مذِّ

خ أخشٖ، يضم َظبو اننشائت انزكٙ ٔانًؼَٕخ يٍ أعم انزغبسح ٔانًٕفٕنٛخ. ًّ  يٓ

 
ح األٔنٗٔ .20 مًٍ ثشَبيظ األػنبء  ذيغٓبناألَؾطخ انًمزشؽخ يٍ لجم ؽجكخ انًؼبسف، ٔرنك َزٛغخ  ، رؾًم انخطخنهًشَّ

 .7027انًُزغجٍٛ كًب عجك َٕٔلؼ خالل االعزًبع انؼبو األخٛش فٙ إعزُجٕل، فٙ رؾشٍٚ انضبَٙ/َٕفًجش 

  



CE/95/6(a) 

 

 

انًزؾذح  ٔكبنخ يزخققخ ربثؼخ نأليى - مىظمت السياحت العالميت  
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 
 

3 

ؽهٕل يٍ أعم مًبٌ  -انًؤرًش انذٔنٙ ؽٕل "انزؾذٚبد ٔانًغبئم انؾبنٛخ انًطشٔؽخ أيبو انغٛبؽخ األفشٚمٛخ  َبلؼ .22

َٛغبٌ/أثشٚم  76إنٗ  72يٍ هغُخ يُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ ألفشٚمٛب انشاثغ ٔانخًغٍٛ ن االعزًبع اَؼمبد ، ثًُبعجخ"انزُبفغٛخ

ـّ ػهٗ مشٔسح رُظٛى اعزًبػبٍد  يٍ انكزبة األثٛل، انزٙ 20انًبدَّح  ثؾغت، انخطٕاد ٔانغٕٓد انًطهٕثخ 7023 رُ

انؾشاكخ  ٚزُبٔلرًش نألػنبء انًُزغجٍٛ يؤ ْزا انًؤرًش ْٕٔيغ انمطبع انخبؿ خالل اعزًبػبد انهغُخ اإللهًٛٛخ. يزؼبلجخ 

 .ثٍٛ انمطبػٍٛ انؼبو ٔانخبؿ، ثبنزؼبٌٔ يغ انجشَبيظ اإللهًٛٙ ألفشٚمٛب

 
ثبإلمبفخ إنٗ رنك، عٕف ٚزّى رُظٛى يؤرًش إلهًٛٙ ؽٕل "عٛبؽخ انًغزمجم ٜعٛب ٔانًؾٛو انٓبدئ"، ثبنزؼبٌٔ يغ يُظًخ 

 .7023ؽضٚشاٌ/َٕٕٚٛ  2انغٛبؽخ انكٕسٚخ فٙ 

 
 ضع العام لألعضاء المنتسبينالو -اء ب

 .عضواً  233يبلغ العدد اإلجمالي لألعضاء المنتسبين حالياً  .21
 

 يأتي التوزيع الجغرافي اإلجمالي لألعضاء المنتسبين على الشكل التالي: .21
 

  :75أفشٚمٛب 

  :33انمبسح األيشٚكٛخ 

 22انًؾٛو انٓبدئ: -آعٛب 

  :772أٔسٔثب 

 :23انؾشق األٔعو 

 

 
 

 التالية: المجاالتاء المنتسبون يمثِّل األعض .21
 

  :ٖ42عبيؼبد ٔثشايظ ثؾضٛخ أخش 

  :22ساثطبد يُٓٛخ 

  52نهًذٌ:  رشٔٚظ ٔيغبنظيغبنظ ٔهُٛخ ٔإلهًٛٛخ ٔيؾهٛخ 

  :33ؽشكبد إداسح أػًبل عٛبؽٛخ ٔؽشكبد اعزؾبسٚخ 

  :76يُظًبد إداسح يمبفذ 

 /24لطبع عكٍ: فُبدق 

  :23إداسح يؼبسك ٔأعٕاق رغبسٚخ 

 23ٔيُظًٙ سؽالد:  ٔكبالد عفش 

  :23َمم عٕ٘ ٔثش٘ َٔمم ثٕاعطخ انغكك انؾذٚذٚخ 

  3بٜصبس االعزًبػٛخ ٔااللزقبدٚخ ٔانضمبفٛخ نهغٛبؽخ: ث يؼُٛخيؤعغَّبد ثؾضٛخ 

  :2ٔعبئم إػالو 

  :ٖ57أَؾطخ أخش 
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ل/أكزٕثش انزٙ اَؼمذد فٙ رؾشٍٚ  ،إنٗ انًُظًخ فٙ انذٔسح األخٛشح نهًغهظ انزُفٛز٘ بً يُزغج اً ػنٕ 27اَنّى  .25 َّٔ األ

 .أقاليم 4بلدان و 9. ٔٚؤرٙ األػنبء انغذد يٍ 7027

ُٚزٕلَّغ فٙ ْزِ ٔثطهت ػنٕٚخ اَزغبة نًُظًخ انغٛبؽخ انؼبنًٛخ.  ا  جديد ا  كياو 03ؽزٗ ربسٚخ ْزا انزمشٚش، رمذَّو  .26

 انذٔسح.إنٗ نغُخ لجٕل انطهجبد خالل ْزِ  نإلؽبنخههجبً يٍ ْزِ انطهجبد عبْضاً  12انًشؽهخ أٌ ٚكٌٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، رىَّ اعزؾذاس عغم خبّؿ ثبألػنبء انًُزغجٍٛ )نزغغٛم األػنبء انزٍٚ ُٚزغجٌٕ 32ٔفمبً نهكزبة األثٛل )انًبدَّح  .22

 ٔاألػنبء انزٍٚ ُٚغؾجٌٕ(. ٔانٕمغ انؾبنٙ ْٕ ػهٗ انؾكم انزبنٙ:

ٍ ػذد كجٛش .23  بػٙ:يٍ األػنبء انغذد رغطٛخ أٔعغ يٍ ؽٛش انزًضٛم انغغشافٙ ٔانمط ٚؤيِّ

 5 ٔ ،27يٍ انمبسح األيشٚكٛخ، ٔ 6انٓبدئ، ٔ يٍ إلهٛى آعٛب ٔانًؾٛو 5يٍ ثٍٛ األػنبء انغذد ْى يٍ أفشٚمٛب 

 يٍ أٔسٔثب؛
 

 26 ٔ ،خ يٍ كٛبَبد يؾزشكخ ثٍٛ انمطبػٍٛ انؼبو  3يٍ ثٍٛ األػنبء انغذد ْى يٍ انؾشكبد انخبفَّ

 يؤعَّغخ غٛش ؽكٕيٛخ ٔاؽذح.إنٗ  نًؤعَّغبد األكبدًٚٛخ ٔانجؾضٛخ، ثبإلمبفخيٍ ا 3ٔانخبؿ، ٔ

 
 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي -ثالثاً 

 ُٚطهَت يٍ انًغهظ انزُفٛز٘ أٌ: .24

مزشؽخ فٙ خطخ انؼًم يٍ أعم رؼضٚض انزفبػم ٔانزآصس ٔرجبدل انًؼبسف ٔانًًبسعبد انفنهٗ ثٍٛ  (أ  ًُ ٚذػى انًؾبسٚغ ان

 األػنبء؛
 

خًٕػخ يٍ انزٕفٛبد يغ ٔمغٚؾٛو ػهًبً ثؤًْٛخ  (ة  يؾذَّدح يضم عٛبؽخ انشٚبمخ ٔعٛبؽخ انًذٌ،  ثغٕاَت انخبفَّ

ّٕ ثبنُظش إنٗ ػُقش انًٕعًٛخ؛  ٔكزنك انزؾذٚبد أيبو انًُ
 

 ٚؼزشف ثبنغٕٓد انًجزٔنخ نزؾغٍٛ انزغطٛخ انغغشافٛخ ٔانزًضٛم انمطبػٙ نألػنبء انغذد؛ (ط 
 

غ انذٔل  (د  ، انزٕافم يؼٓىنأليبَخ  ؾزًهٍٛ يٍ ثهذآَى، ًٚكٍي يُزغجٍٛ األػنبء ػهٗ انًغبػذح فٙ رؾذٚذ أػنبءٚؾغِّ

 مًٍؤ٘ ؽشكخ، أٔ يُظًخ، أٔ ْٛئخ أكبدًٚٛخ، أٔ يُظًخ إداسح يمبفذ، غٛش انًًضهخ ثٔخقٕفبً يٍ انجهذاٌ 

 انًُظًخ. األػنبء انًُزغجٍٛ فٙ

تطّور األعضاء المنتسبين بحسب المجلس التنفيذي )حزيران/يونيو 2012 - أيَّار:مايو 2013(:

26

12

21
29

23

6

0

5

10

15

20

25

30

35

01/06/2012 01/12/2012

أعضاء جدد انسحاب

مجلس 

مجلس 
مجلس 

27/05/2013


