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 المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

  2010 أآتوبر/ تشرين األول26-24جزيرة آيش، إيران، 
 من جدول األعمال المؤقت) أ( 9البند 

 
  

 األعضاء المنتسبون
 

 تقرير الرئيس  ) أ(
 

 مقدمة  -أوال 
 

  :رير في سياق زمني يتصف، من باب التعداد ال الحصر، بما يليقهذا التدار صإتم 
 
رلين في يرة في بخعتماد المجلس قراره في جلسته األاستقرار في إدارة برنامج األعضاء المنتسبين، خاصة بعد ا) أ

ة قصيرة لسار" األمين العام وهو تحت عنوان هي قدمذيهية الواردة في المستند الجمارس والدعم الشامل للخطوط التو/آذار
 ااتيجير استاانتقالي حيزاشكل ت ا وأنه2010مارس / آذار11 في ة مؤرخالوثيقة هيذآر أن هذ". لمجلس األعضاء المنتسبين

  ،سبين لمنظمة األعضاء المنت اوواضح
 مقارنة بالفترة ذاتها من ةا أفضل في قطاع السياحة العالميفرج بعد آلًيا، يبّين ظروًفنوضع اقتصادي عالمي، ولو لم ي) ب

روج  مما من شأنه  تسهيل الخص العام والخان من الضروري تعزيز آليات التعاون بين القطاعي،بالتالي .السنة الماضية
  .  واندماجها فيهاالسريع من األوقات الصعبة واالرتقاء بعمل المنظمات غير الحكومية ضمن منظمة السياحة العالمية 

 
 األعضاء المنتسبين العامع وض  -ثانيا 

 
 مجموعة يتزايد نشاطها والتزامها  -1  
 

تؤآد المعلومات حول األعضاء المنتسبين والتي جمعت عبر اإلحصاءات والمعارف الخاصة أن أولئك األعضاء مستعدون 
  .للعمل الشامل ومهيئون ومهتمون بتشاطر عملهم وخبراتهم

 
ا الباب، يجدر بأمانة األعضاء المنتسبين االرتقاء إلى مصاف التطلعات بالشكل المالئم وتوفير أفضل الحلول بغرض من هذ

أما خطة العمل لعام  .االستفادة من قدرة األعضاء المنتسبين على التعاون مع المنظمة من جهة وفي ما بينهم من جهة أخرى
  . فتتطرق إلى هذه المسائل2010

 
حضير خطة عمل تنطبق على حاجات تت برنامج األعضاء المنتسبين في يكفي معرفة خلفية وخصائص وتطلعاإًذا، ال 

أضف . األعضاء الحقيقية وحسب، بل تشكل أيًضا أرضية مناسبة إلعادة تأآيد التزامنا إزاء األعضاء المنتسبين الحاليين 
  .إلى منظمتنا   بصفة أعضاءةانات الجديدإلى ذلك، تشجيع انضمام المشاريع والجامعات والمؤسسات والكي

 
   :لهذا، علينا أن نجدد التزاماتنا المتمحورة بشكل أساسي حول

 .السياحةتوجيه أعمالنا لخدمة األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة باألمم المتحدة ومدونة منظمة السياحة العالمية آلداب  •
ات والنشاطات التي تسمح لألعضاء المنتسبين تشارك المعرفة واألفكار توفير الخدمات المتخصصة وإتاحة األدو •

 والممارسات الفضلى، 
 .سسي المالئمينؤمنتسبين عبر االعتراف والدعم المإدخال قيمة مضافة على عضوية األعضاء ال. •

 لتوضيح األسباب األساسية لالنتساب إلى إلى هذا، يجدر بنا االستمرار في توسيع نشر هذه الرسالة عبر وسائل مختلفة
  :منظمة السياحة العالمية  وهي

  
  . قية ومسؤولة اجتماعًيا تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعيةاللتزام بوضوح بسياحة مستدامة وأخاال •
ة والمختصة المنظمات غير الحكومية الواسعة بكط بشكل شامل بشاالجتماع عبر منظمة السياحة العالمية واالرتبا •

  . المعرفة واالبتكار والممارسات الفضلىرشاطتبالسياحة العالمية  و
االستفادة من نشاطات المنظمة ودعمها لتوجيه سياسات المنظمات والمشاريع والكيانات لتحسين تنافسيتها وعملية  •

  .استحداث فرص العمل



CE/89/9(a) 
 

2 

 
  تمثيل أفضل وتنوع جغرافي أوسع: يدةعضوية جد  - 2

 ا سياحيامجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، انضم أربعة عشر آيانلوفًقا للقرار المتخذ في الدورة الثامنة والثمانين ل
اسعة  مجموعة وونمثلي آما ا، مختلفا في أربعة عشر بلدم تخذ األعضاء مقًرا لهيو . إلى المنظمة بصفة عضو منتسباجديد

  .من المشاربع والكيانات السياحية

وهي أآبر تجمع للمشاريع السياحية في ( هيئة وآاالت السفر البريطانية ينالمثال، نذآر من األعضاء المنتسب لعلى سبي
 من) (LAN(والخطوط الجوية الن ) منظمة رائدة في إفريقيا(ومنظمة السياحة اإلقليمية لجنوبي إفريقيا ) المملكة المتحدة

مت جامعات مرموقة ومراآز بحث رائدة في التربية السياحية إلى نضآما وا ).  أهم الخطوط الجوية في أمريكا الالتينية
المنظمة ناهيك عن وآالتين سياحيتين من القارة اإلفريقية مما يعطي دفًعا إلى تمثيل القطاع الخاص لهذه المنطقة الناشئة في 

لنتائج وااللتزامات األعضاء الجدد والتطلعات التي يعلنون عنها، يعيد أولئك التأآيد على انظًرا لخلفية  .السياحة العالمية
 إلى المنظمة، شارآت هذه اله الكيانات المذآورة أعمن، إلى أنه منذ انضمام عدد آبير يشار في هذا السياق . االمذآورة آنف

  .بيناألخيرة بنشاط في مشاريع محددة وضعها برنامج األعضاء المنتس

على الرغم من انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، ال تخفى على .  عضو398أما اليوم فوصل عدد األعضاء المنتسبين إلى 
راجع . (ذا مدعاة للقلقهع االشتراآات السنوية المتوجبة وأحد خسارة دورية ألعضاء في المنظمة بسبب تخلفهم عن دف

في هذا اإلطار، تعزا  ). على مدى أربع سنوات ماليةتهلتخلف عن دفع اشتراآا اهعند التي تنطبق على من تراآم 34المادة 
  .خسائر العضوية المذآورة بشكل رئيس إلى أوضاع اقتصادية صعبة أو تغييرات في المشاريع التجارية

 
ة وحسب بل أيَضا دمات القيمخترتب علينا توفير االستجابات والل المنظمة، ال يخل االستمرار في تحسين التمثيل دامن أج

  .ختلف أنواع الكيانات إلى جانب إدارتهاملناظمة التي تزيد من مرونة قبول االخذ باالعتبار الصيغ ا
 

 2010خطة العمل لعام   -ثالثا 
 

 إتجاه الخطة وإنفاذها  - 2 
مج أفضل لعمل األعضاء ، آما سبق وذآر، اتجاًها استراتيجًيا جديًدا يرمي إلى تحقيق د2010تظهر خطة العمل لعام 

  . المنتسبين وأقلمته
 

األقلمة التدريجية :"  عنوان مايو الماضي تحت/رياأعن برنامج األعضاء المنتسبين في  ة الصادرالوثيقةآما وتتماشى مع 
ين فتعود أما زيادة التعاون بين البرامج اإلقليمية وبرنامج األعضاء المنتسب ". 2010 عمل األعضاء المنتسبين لعام ةلخط

 ذلك أن الجهتين بحاجة إلى توحيد ،مل األمانةعسبين آما تساهم في تعزيز فعالية بالنفع على الدول واألعضاء المنت
من أجل هذا، يتوقع من خطة عمل  . ا في إطار تعاون جديد وأآثر توازناالستراتيجيات والمؤازرات والمضي قدًما

  . أن تطور آفاق اإلندماج اإلقليمية عبر حوار وثيق مع المدراء اإلقليميين2011األعضاء المنتسبين لعام 
 

رامج اإلقليمية وبرنامج األعضاء المنتسبين يبقى بوأفضل مثال على جدوى توحيد االستراتيجيات والتعاون النشيط بين ال
في فوس دي إيفواسو في البرازيل في الثامن والتاسع من "  ول ألعضاء أمريكا الالتينية المنتسبيناالجتماع األ"اد قانع

وقد شكل هذا اإلجتماع استجابة فعالة ومتكاملة لألعضاءالمنتسبين المشارآين من مختلف بلدان . يونيو الماضي/حزيران
  .  األقاليم األخرى في المستقبل القريباإلقليم إضافة إلى تجربة عملية يجدر االستمرار في تطويرها في

 
ج اإلقليمية، يعمل برنامج األعضاء المنتسبين على زيادة التعاون الواجب مع معاون مع البراإلى جانب رفع مستوى الت

   :في ما يلي أمثلة حديثة عن هذا التعاون .البرامج التشغيلية
o السياحة في المتوسط"ن التعاون مع برنامح االتجاهات السياحة على إصدار بعنوا" 
o نظرة شاملة عن " رنامج اإلقليمي لألمريكتين على إصدار بعنوان بتعاون بين برنامج االتجاهات السياحية وال

  ".السياحة في المنظقة اإليبيرية األمريكية
o ين لألبحاث التعاونية في السياحة اء والحساب الفرعي ومرآز األعضاء المنتسبعضتعاون مع برنامج اإل

)CiCTourgune ( حول الشبكة الدولية المعنية باالقتصاد والحرآة والسياحة اإلقليمية)(InRoute.(  
o األخالقي واإلجتماعي للسياحة في نشر المدونة العالمية آلداب السياحةدعم لبرنامج البعد . 
o  عمل مشترك مع مؤسسة زيميس)Themis ( و معهد التعليم العالي للفناد ق قبرص  التابع لألعضاء المنتسبين

  . وجامعات أخرى ووزارة السياحة في قبرص لتطوير البرامج التعليمية الخاصة بالمؤسسة المذآورة أعاله
o منتسبين تنسيق مع برنامج تنمية السياحة المستدامة حول محتوى اإلصدار الذي يحضره برنامج األعضاء ال

 ".أفضل ما في منظمة السياحة العالمية"بعنوان 
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في هذه األثناء، يتبين أن تنفيذ الخطة المذآورة مرض، فقد تم استكمال معظم النشاطات المبرمجة حسب الجدول الزمني 
لى عصل إلى أطة يرمي إلى التوخآما يتبين أن تنفيذ ال. ة العمل مني حددته خطزيما غيرها جار ويستكمل ضمن إطار ف

  .مستويات األعضاء المنتسبين في آل مجال
 

اصة بخطة العمل، قام برنامج الدول األعضاء، من بين جملة من المبادرات، خنسبة آلليات اإلدارة الداخلية الأخيًرا، وبال
  . بإرساء نظام لتعقب المشاريع من أجل تقييم وضع آل مشروع ورد في الخطة

 
  مشروع بالتما  - 3
 
 تعزيز التكامل وإتاحة هاممارسات الفضلى التي من شأنتما أداة تستخدم على شبكة اإلنترنت لتبادل المعرفة واألفكار والبال

المجال أمام األعضاء المنتسبين ومنظمة السياحة العالمية لإلرتقاء بالدرايات الجماعية بهدف دفع مشروع مشترك إلى 
  .األمام

 
يونيو الماضي لوضع /ير بالتما مرات عدة مع شرآائه في مجموهة سيجيتور منذ حزيراناجتمع فريق العمل المعني بتطو

   .مراحل متابعة المشروع وتطويره المستقبلي
  

 مرحلة التكييف الفني واالستراتيجي -
  مرحلة اختبار بالتما  -
  .مراحلة اإلطالق يليها الترسيخ والتوسيع -

 
هل الزمنية والمسؤوليات وفرق العمل م لكل مرحلة مذآورة مع تحديد األهداف واألعمال والسيناريوإلى هذا، تم وضع 

ختلف محلة اختبار األداة مع مجموعة من وقد بدأ فريق عمل برنامج األعضاء المنتسبين بالعمل على مر .المختصة
  . األعضاء المنتسبين اآلتين من مواقع جغرافية مختلفة

 
االنتظام، (العمل الختيار المحتوى األساسي وتحديده وإرساء إجراءات تنزيل المحتوى وتحديثه  ذآر بدأإضافة إلى ما 

  . في منصة بالتما العامةانب تحديد المصادر والمسؤولين عنهإلى جا) المصدر، الشكل ، الشخص المسؤول
 

 السياحة العالمية لنشر أهدافه وخدماته إقامة مقابالت مع برنامح منظمة :من النشاطات التي استكملت مباشرة نذآر
بشكل فيديو للمشارآين في منصة بالتما بما فيها دالئل للمستخدمين دالئل حول أدوات المنصة " رزمة ترحيبية"واستحداث 

ناهيك عن اعتماد استراتيجيات االستخدام والممارسات الفضلى وتحديد التوصيات وإنفاذها واستراتيجيات التواصل مع 
  ...ضاء المنتسبين للتشديد على منافع مشارآتهم األع

 
  نشاطات برنامج األعضاء المنتسبين األخرى  -رابعا 

 
   :خالل هذه الفترة، قام األعضاء المنتسبين بنشاطات عدة وشارآوا في فعاليات جمة منها

  
 .يغواسو، برازيليونيو، فوس دي إ/ حزيران8" األول لألعضاء المنتسبين في أمريكا الالتينيةاإلجتماع  •
 العام والخاص ودوره في نالتعاون بين القطاعي" العام والخاص في إقليم أمرآيا الالتينية نمنتدى لممثلي القطاعي •

يونيو، فوس دي إيغواسو، / حزيران9" تعزيز التكامل وتنمية المناطق المقصودة سياحًيا في أمريكا الالتينية
 .برازيل

أنتويرب، " أسس جدول أعمال السياحة العالمية" عرض .يئة السفر الدولية للمثليين والمثلياتهالمؤتمر السنوي ل •
  .يونيو/ حزيران25-23بلجيكا، 

 .2010يونيو /االشتراك في لجنة الحكم لمنافسة وضع الشعارات للسياحة في آاب فيردي، حزيران •
ثلي حكومة أوزبيكيستان، م لبرنامح األعضاء المنتسبين مع م -"طريق الحرير"في مشروع -مساهمة فنية  •

، تاشكينت، )بيكيستان إيرويزأوز(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسكو و الخطوط الجوية في إوزبيكيستان 
 .يونيو/ حزيران24ستان، أوزبك

  2010سيبتمبر / أيلول24-23ماالغا، ).2010ميديتور ( المتوسط دى السياحة لمنطقةتمشارآة في من •
نظرة شاملة حول السياحة العالمية وفي أمريكا الالتينية وبعض أبعاد التعاون بين   "يم ندوة منظمة السياحة العالميةتنظ

عام والخاص في السياحة والفرص ذات آفاق التعاون بين القطاعين ال"والمشارآة في مجموعة " القطاعين العام والخاص
 . 2010أآتوبر / تشرين األول22-20في فيرا داس أمريكاس، ريو دي جانيرو، "الصلة


