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 يٍ خذٔل األػًبل انًؤلذ )ج(ٙانجُذ 

 
 
 

 األعضاء المىتسبون
 

 العضويت المشتزكت مه اإلفادة)ج( خطت 
 

 تدكوال بزوامج - شبكت المعارف/ األعضاء المىتسبون 
 
 

 الخلفٌةأوالً. 

ٌَّ شجكخ انًؼبسف انزبثؼخ نًُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ ْٙ يجبدسح اَطهمذ فٙ كبٌَٕ انثبَٙ/ُٚبٚش  .ٔ ، ْٔٙ ػجبسح ٕٔٔٓإ

فٙ إغبس ْزِ انشجكخ، ٚزًكٍَّ يٕنِّذٔ ٔػٍ يدزًغ شبيم يٍ انًؼبسف ظًٍ ثشَبيح األػعبء انًُزسجٍٛ فٙ انًُظًخ. 

 ٔانزفبػم فٙ رشبغش انًؼهٕيبد، اسزجبلٛخسٛبسبد ٔانًٌُّٕٓٛ انؼبيهٌٕ فٙ انًدبل يٍ انًشبسكخ ثطشٚمخ انًؼبسف ٔصُّبع ان

ب ٚؼّضص لذسرٓى ػهٗٔانُفبر إنٗ انًٕاسد راد انصهخ ،فٙ يب ثُٛٓى ًّ ٌَّ . ٓبٔرطجٛم ْبَٔشش رٕنٛذ انًؼبسف انسٛبزٛخ ، ي يؼظى  ٔإ

 ٛخ.يؤسَّسبد رؼهًٛ ثطجٛؼزٓى شجكخ ْىانفٙ   األػعبء
 
، ْٔٙ يسؤٔنخ ػٍ رطجٛك ثشَبيح انؼًم انًزصم 221ٔأَُِشئذ يؤسَّسخ رًٛٛس/يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ فٙ انؼبو  .ٕ

ثبنزؼهٛى ٔانزذسٚت فٙ يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ، ثٓذف دػى انذٔل األػعبء فٙ صٛبغخ ٔرطجٛك انسٛبسبد ٔانخطػ ٔانًٕاد 

بل فٙ رسسٍٛ  اندٕدح ٔانزُبفسٛخ ٔاالسزذايخ فٙ انمطبع انسٛبزٙ يٍ خالل انزًّٛض فٙ انزؼهٛى انزؼهًٛٛخ انزٙ رسبْى ثشكٍم فؼَّ

 ٔانزذسٚت.
 
ب  .ٖ خ شٓبدح ، ػجبسح ػٍخالل انزسًٛخ يٍٚزّعر ٔكًب  ٓٙفرذكٕال،  شٓبدحأيَّ يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ رًُسٓب  خبصَّ

ذ سُِ يُ  ---رذكٕال  ثشَبيح إصذاس شٓبدح إداسحرزّى . ح ثشايح انزؼهٛى ٔانزذسٚت انسٛبزٛخرسسٍٛ خٕد انًسبػذح ػهٗثٓذف 

ح االٔنٗ  انشٓبدح يؤسَّسخ رًٛٛس/يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ، ْٔٙ انزساع انزُفٛز٘ نجشَبيح انؼًم يٍ لجم  --- ٕٓٓٓ سُخنهًشَّ

 . انًُظًخانًزصم ثبنزؼهٛى ٔانزذسٚت فٙ 
 
خ  .ٗ ًَّ يٍ ْزِ انًؤسَّسبد ْٙ خضٌء يٍ  ٖٙانزؼهًٛٛخ،  ثشَبيح زبصم ػهٗ شٓبدح رذكٕال يٍ انًؤسَّسبد 2ٙزبنٛبً، ث

يُٓب أػعبء فٙ شجكخ انًؼبسف، كًب ٚظٓش فٙ انشسى انجٛبَٙ  ٖ٘يدًٕػخ األػعبء انًُزسجٍٛ نًُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ، ٔ

 .ٓٔانًؼشٔض رسذ انفمشح 
 
ٌَّ انغبٚخ يٍ ْزا انزمشٚش ْ .٘ ( خطخ زٕافض ٕ، ٔ)ُزسجٍٛاألػعبء انً( ديح شجكخ انًؼبسف فٙ ثشَبيح ٔٙ الزشاذ: )إ

ٓب إنٗ شجكخ انًؼبسف ٔثشَبيح االػعبء  ًِّ ثٓذف رٕسٛغ دائشح انًؤسَّسبد انزٙ نذٚٓب ثشايح زبئضح ػهٗ شٓبدح رذكٕال ٔظ

 انًُزسجٍٛ.
 

 برنامج األعضاء المنتسبٌن فًدمج شبكة المعارف ثانٌاً. 

س برنامج  .ٙ ة ، 3122الثاني/يناير  معارف منظمة السياحة العالمية في كانونشبكة تأسَّ  مجلسالمنطلقاً من مهمَّ
سات التربوية والبحثيةا نحو اضطالعالدفع  . ويهدف البرنامج إلىفي المنظمة للتربية والعلم السابق بدور أكثر فعاليًة  لمؤسَّ
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 لغاية من ذلكوابشكٍل عام.  لمجتمع السياحيعلى مستوى اأيضاً ، بل الزمالء واألتراب فحسبليس على مستوى  وتنّوعاً 
دعم السياسات السياحية الحالية، ، ولمنظمة السياحة العالمية شامل تابع كجهاز بحثي وتعزيزها شبكة المعارفهي تقوية 

بين  تربط وقويةشبكة فريدة  ، مّما يجعل منهاالمنظمةفي  266ألعضاء الـا التي تهّم الدولاإلجراءات و اإلدارة ومسائل
 .العملية في القطاع السياحيات التطبيقالنظرية و المسائل

 
، ٔثٓذف رؼضٚض لًٛخ انشجكخ ظًٍ ثشَبيح انؼًم، أخًؼذ إداسح يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ ػهٗ ظشٔسح ٕٕٔٓفٙ  .2

ديح ثشَبيح شجكخ انًؼبسف ظًٍ ثشَبيح األػعبء انًُزسجٍٛ، ٔدػذ ثبنزبنٙ األػعبء انسبنٍٛٛ فٙ شجكخ انًؼبسف، انزٍٚ 

، ُٚجغٙ ٔػهّٛ. ٕٗٔٓٔ ٖٕٔٓ، إنٗ االَعًبو إنٗ ثشَبيح األػعبء انًُزسجٍٛ فٙ خالل زسجٍٛيُال ٚسًهٌٕ صفخ أػعبء 

 ،نهًدهس انزُفٛز٘ بة ثسهٕل انذٔسح انثبيُخ ٔانزسؼٍٛػهٗ خًٛغ أػعبء شجكخ انًؼبسف أٌ ٚزمّذيٕا ثطهت انؼعٕٚخ ثبالَزس

ل يٍ انؼبو  َّٔ  . ٕٗٔٓانزٙ سزُؼمَذ فٙ انُصف األ
 
 االنزضاو ثًؼبٚٛش األْهٛخ انزبنٛخ: األػعبء كمٍّ يٍ يؤسَّسبرٓب ػهٗ رفشض شجكخ انًؼبسف .1

 
خ، ثسٛث ركٌٕ  سسًٛخصفخ ششكخ، كٓٛئخ  ٌ ٚكٌٕ نذٚٓبأ • خ/خبصَّ  سسبنزٓبأٔ يُظًخ غٛش زكٕيٛخ أٔ ْٛئخ ػبيَّ

 يزصهخ يجبششحً ثزٕنٛذ أٔ رطجٛك انًؼبسف انًشرجطخ ثبنسٛبزخ.

و إثجبربد ػهٗ إَزبخٓب أٔ َ • ششْب انسبنٙ أٔ انسبثك نذاسسبد أٔ ألَشطخ رطجٛمٛخ يزصهخ ثبنًؼبسف أٌ رمذِّ

 انسٛبزٛخ.

ٌَّ ٔازذاً ػهٗ األلم يٍ يٕظّفٛٓب • ُخشغ فٙ أَشطخ ثسثٛخ يزصهخ انًٍُٓٛٛ انؼبيهٍٛ ثذٔاٍو كبيم ي أٌ رثجذ أ

 ثبنًؼبسف انسٛبزٛخ.

أٔ ٔثبئمٓب األخشٖ راد انصهخ ػٍ  أٌ رؼهٍ صشازخً فٙ َظبيٓب األسبسٙ أٔ سسبنزٓب أٔ أْذافٓب انًؤسَّسٛخ •

َخ انؼبنًٛخ ٜداة انسٛبزٛخ انصبدسح ػٍ يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ. َّٔ  انزضايٓب انًؤسَّسٙ ثبنًذ

و غهجػعبء انًُزسجٍٛ انسبنٍٛٛ أٔ أٌ ركٌٕ يٍ األأٌ ر • هؼعٕٚخ ثبالَزسبة فٙ يٕػٍذ ألصبِ انذٔسح انثبيُخ بً نمذِّ

 ٔانزسؼٍٛ نهًدهس انزُفٛز٘.

سةومنظمة و منشأة 242، من 3124شباط/فبراير  لغايةف شبكة المعارف، تتأل .9 بلداً مختلفاً،  54تربوية من  مؤسَّ
أو أكثر حائز حالياً على  واحد منها لديها برنامج تعليمي 46و في المنظمة، منها هي أيضاً من األعضاء المنتسبين 45

 شهادة تدكوال.
 

 
سات التً لدٌها برامج حائزة على شهادة تدكوال دائرة ٌعتوس الرامٌة إلىخطة الحوافز ثالثاً.  ها إلى ،المؤسَّ شبكة  وضمِّ

 المعارف وبرنامج األعضاء المنتسبٌن

ٌَّ اندضء األكجش يٍ انًؤسَّسبد انـ .21 انزٙ نذٚٓب ثشايح زبئضح ػهٗ شٓبدح رذكٕال، رسزٕفٙ فؼهٛبً يؼبٚٛش انؼعٕٚخ  2ٙإ

 ٌَّ زبنٛبً خضٌء يٍ شجكخ انًؼبسف ٔيٍ ثشَبيح األػعبء انًُزسجٍٛ ػهٗ زذٍّ سٕاء.  يُٓب ْٙ ٖٖفٙ شجكخ انًؼبسف، كًب أ

خ زبخخ ٔ ًَّ ػعٍٕٚخ يشزشكخ، كًب ْٕ يجٍَّٛ فٙ انشسى  ظًٍ إغبسْزِ انًدًٕػبد انًخزهفخ  أٚعبً نهدًغ ثٍٛفشصخ نزنك، ث

ًؤسَّسخ ثبأليبَخ ٔث ٔػاللزٓى، ٓى ثجؼعٓى يٍ خٓخيٍ أخم رٕنٛذ انًضٚذ يٍ أٔخّ انزآصس فٙ يب ثُٛٓى، ٔرؼضٚض ػاللز أدَبِ،

ثشكٍم  نًمبثما فٙ انًسبًْخيٍ ٔ انخذيبد، يسزٕٖ أػهٗ يٍ ًّٛكُٓى يٍ انسصٕل ػهٗسرنك  ٔكمّ رًٛٛس يٍ خٍٓخ أخشٖ. 

ٌَّ ْزِ انششٔكاززٛبخبد انذٔل األػعبء. فٙ رهجٛخ أفعم فٙ رصًٛى ٔرطجٛك ثشَبيح انؼًم انؼبو ٔ إلى  ،ط اإلضافيةزنك، إ
ة  وشبكة  هامش العضوية باالنتساب أن تساعد على توسيعمن شأنها  ،توضع لهذا الغرضجانب خطة مالية خاصَّ

  تدكوال. شهادةالمعارف وبرنامج 
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رسزُذ ْٔٙ ، انزكبنٛف انًشرجطخ ثبنجشَبيح نزسذٚذ بً يخزهف اً يؼٛبس 1ٓفٙ انٕلذ انسبظش، ٚؼزًذ ثشَبيح شٓبدح رذكٕال  .ٔٔ

زًُٛخ انجششٚخ انخبص ثجشَبيح األيى انًزسذح اإلًَبئٙ ٔرصُٛف انجهذ انز٘ رمغ فّٛ انًؤسَّسخ، ٔكزنك إنٗ َٕع إنٗ يؤشش ان

ٌَّ ْزِ  خ(. ٔثبنُظش إنٗ أ خ أٔ خبصَّ  ٗ~ٔزؼهَّك األيش ثزدذٚذ انشٓبدح نفزشح رخزهف أٚعبً ػُذيب ٚ انًؼبٚٛشانًؤسَّسخ انًؼُٛخ )ػبيَّ

ٌَّ  ثئصذاس شٓبدحنزكبنٛف انًشرجطخ زسذٚذ ان بً يخزهف ًبالً ازز ٕٖٓ فٓزا ٚؼُٙ ٔخٕدسُٕاد،   ْزا رغٛٛشرذكٕال. ُٚشبس إنٗ أ

 ْٕ أيش غٛش ػًهٙ ٔغٛش يًكٍ فٙ آٌ. انُظبو
 

ٕٚسٔ(، يب  ٕٓٓٗ% ػهٗ انشسى انسُٕ٘ انًزشرت ػهٗ األػعبء انًُزسجٍٛ )ٖٖٔػهّٛ، ُٚمزشذ رطجٛك زسٍى ثُسجخ  .ٕٔ

َطبق  ُٔٚمزشذ رٕسٛغسبد رذكٕال انسبنٛخ ٔانًسزمجهٛخ انزٙ رصجر أػعبء يُزسجخ. كًب رسزفٛذ يُّ يؤسَّ ٕٚسٔ،  1ٓٓٚسبٔ٘ 

انًُظًخ، يغ اإلشبسح  فٙيُزسجخ انزٙ ْٙ زبنٛبً أػعبء  ٖٙال انـنكٙ ٚشًم أٚعبً يؤسَّسبد رذكٕ االسزفبدح يٍ ْزا انسسى

ٌَّ ْزا انسسى شٓبدح رذكٕال. فٙ زبل انزخهّٙ ػٍ انشٓبدح أٔ ػذو  ٛبصح انًؤسَّسخ ػهٗز غٛهخ فزشحإال   ٚكٌٕ سبسٚبً ال إنٗ أ

 ػُذْب رطجٛك سسى ػعٕٚخ االَزسبة كبيالً. ُٚؼبد انمذسح ػهٗ ردذٚذْب، 
 

ٌَّ ثشَبيح شٓبدح رذكٕال رزّى إداسرّ يٍ لجم يؤسَّسخ رًٛٛس/يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ، انزٙ  .ٖٔ كبيم  رسصم ػهٗثًب أ

ل  ِّٕ فٙ  ٕٚسٔ ػٍ كم يؤسَّسخ زبيهخ نشٓبدح رذكٕال ٔركٌٕ ًٕٓٓخ يجهغ سُٕ٘ ٔلذسِ ًؤسَّسخ إنٗ انًُظانإٚشادارّ، رس

اإلٚشاداد راد انصهخ انزٙ  ٕٚسٔ فٙ 1ٓٓانـ ، ٔرنك يٍ أخم انزؼٕٚط خضئٛبً ػٍ اَخفبضانٕلذ َفسّ ػعٕاً يُزسجبً 

 ٕٚسٔ. ٓٓٙانمًٛخ انصبفٛخ نهسسى انًًُٕذ يٍ انًُظًخ رزكجذْب انًُظًخ، يب ٚدؼم 
 

 ٓٗ)ٔػذدْب صفخ انؼعٕٚخ ثبالَزسبة زبنٛبً يؤسَّسبد رذكٕال انزٙ ال رسًم  أصجر خضٌء يٍ أٔ خًٛغ فٙ زبل .ٗٔ

ٌَّ اإلٚشاداد اندذٚذح انًزؤرٛخ ػٍ رنك  يؤسَّسخ( ِّٕض خضئٛبً أٔ سثًّب أكثش أػعبء يُزسجٍٛ، فئ انًًُٕذ  ػٍ إخًبنٙ انسسىسزؼ

، يٍ  ٕٓٓٙٔٚسبٔ٘ ٔ، (ٖٙنًُظًخ )ٔػذدْب ا فٙيُزسجخ أػعبء نًؤسَّسبد رذكٕال انزٙ ْٙ أٚعبً  ٍْ ٕٚسٔ فٙ انسُخ. ٔنك

انًزٕلَّغ أٌ ٚؤدِّ٘ ْزا انسبفض إنٗ صٚبدح ػذد يؤسَّسبد رذكٕال ٔاألػعبء انًُزسجٍٛ فٙ انسُٕاد انًمجهخ، يب سٕٛنِّذ ثبنزؤكٛذ 

 انكثٛش يٍ اإلٚشاداد اإلظبفٛخ إنٗ خبَت كم انفٕائذ انجشَبيدٛخ األخشٖ.
 

خ نألػعبء انًُزسجٍٛثنذيح ٔانًزؼهك ثبا انًُٕرج انًمزشذ ْز ُسفِغَ  .٘ٔ ثًُبسجخ اَؼمبد  ،خطخ انسٕافض إنٗ اندهسخ انؼبيَّ

خ انؼبنًٛخ األٔنٗ زٕل سٛبزخ انًذٌ ًَّ ، كًب ُسفؼذ أٚعبً إنٗ االخزًبع ٕٕٔٓشٍٚ انثبَٙ/َٕفًجش فٙ رش ،فٙ إسزُجٕل ،انم

 رسزهى األيبَخ أ٘ . ٔنىٖٕٔٓشجبغ/فجشاٚش  ٔز٘ اَؼمذ فٙ يذسٚذ فٙ انشاثغ ٔانثالثٍٛ نًدهس األػعبء انًُزسجٍٛ، ان

 أػعبء يدهس األػعبء انًُزسجٍٛ. لجم يٍ إظبفٛخالزشازبد أٔ رؼذٚالد 
 

ٌَّ األيبَخ سزؼًم ػهٗ ٖٕٔٓفٙ زبل أُلشَّ ْزا االلزشاذ يٍ لجم انذٔسح انؼششٍٚ نهدًؼٛخ انؼبيخ فٙ آة/أغسطس  .ٙٔ ، فئ

ى ل يٍ انزطجزٕل  رمذٚى رمِّٛٛ َّٔ ، نكٙ ُٚصبس إنٗ انُظش فّٛ 2ٕٔٓٛك إنٗ دٔسح انًدهس انزُفٛز٘ انزٙ سزُؼمذ فٙ انُصف األ

 .2ٕٔٓيٍ لجم انذٔسح انثبَٛخ ٔانؼششٍٚ نهدًؼٛخ انؼبيخ فٙ 
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 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفٌذيرابعاً. 

 ُٚطهت يٍ انًدهس انزُفٛز٘ أٌ: .2ٔ
 

األػعبء انًُزسجٍٛ فٙ انًُظًخ،  أ٘ؼٕد ثٓب ْزا االلزشاذ ػهٗ خًٛغ األغشاف انًشبسكخ، ٚؼزشف ثبنفبئذح انزٙ ٚ (أ 

 ٔشجكخ انًؼبسف، ٔيؤسَّسخ رًٛٛس؛

 انًمذَّو انذػى نزؼضٚضكدضٍء يٍ خطخ انًُظًخ  انًُظًخ،ٚؤِّٚذ ْزا االلزشاذ ثغٛخ رمٕٚخ انؼعٕٚخ ثبالَزسبة إنٗ  (ة 

 ألػعبئٓب؛

 ٔيٍ  اػزجبساً  ػهٗ رطجٛمّٚجذأ انؼًم  ، ثسٛثًصبدلخ ػهّٛ يٍ لجم اندًؼٛخ انؼبيخهيٍ أخم نٚمّش االلزشاذ أػالِ  (ج 

 .ٕٗٔٓكبٌَٕ انثبَٙ/ُٚبٚش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


