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 المفاھيم
  
 األمين العام شبكة معارف منظمة السياحة العالمية ھي برنامج خاص يخضع إلشراف مباشر من قبل )1

 .للمنظمة
 
يتمثل دور شبكة المعارف في منظمة السياحة العالمية بإنشاء وإدارة رابطة في إطار منظمة السياحة العالمية  )2

 تابعة للمنظمة،  للمعارف، ومراكز استراتيجية)UNWTO.TTTs(لخاليا تفكير في شؤون السياحة 
 للبحوث وإدارة المعارف بشأن تحليل السياحة، ومؤسسات معارف تابعة للمنظمة، مع وضع مقاييس موحدة

 .والسياسات السياحية، والحوكمة في السياحة
  
، ومؤسسات  للمعارفمراكز االستراتيجيةال، و)UNWTO.TTTs(خاليا التفكير في شؤون السياحة  )3

لخدمة للدول تقدم االمعارف التابعة للمنظمة، مجتمعة كلھا في إطار شبكة منظمة السياحة العالمية للمعارف، 
األعضاء في كل المسائل ذات الصلة بالمشورة والقرارات التقنية في مجاالت اإلستدامة وتغير المناخ، 

 .واإلبتكار في المنتجات واإلجراءات، والقدرة التنافسية واإلمتياز في الحوكمة السياحية
  
القطاع الخاص، بما فيھا الجامعات وتتألف خاليا التفكير الوطنية واإلقليمية من منظمات من القطاع العام و )4

. ومراكز البحوث، والمجمعات العلمية والتكنولوجية، والشركات الخاصة النشطة في البحوث واإلبتكار
 ومؤسسات المعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية منظمات قائمة  للمعارفمراكز اإلستراتيجيةالوتكون 
 .بنفسھا

  
، وكذلك في مشاريع شاط في كل لجان وھيئات المنظمة ذات الصلةوتشارك شبكة معارف المنظمة بن )5

 .المنظمة حيث للخبرة التقنية وقدرات إدارة المعارف قيمة كبيرة
  

 األساس
  
قامت منظمة السياحة العالمية، على مر السنين، ببناء قدرة ھامة على تنسيق صناعة القرارات السياسية في  )1

 .نشطة السياحة في العالم أجمعالمسائل اإلستراتيجية ذات الصلة بأ
 
ومع تطور السياحة، فإن طبيعتھا المتقاطعة تجعل من الضروري اإلفادة من المعرفة في مجاالت مختلفة،  )2

 من النقل وتوزيع السلع والخدمات إلى القضايا ذات الصلة بالحفاظ على الطاقة، والجودة، واإلستدامة،
 . عامة بصورةالصحة، والسالمة، والحوكمة الجيدةو

  
 دائممجتمع عالمي وبالتالي، بات حاسما للمنظمة أن تضطلع في كل مسائل إدارة المعارف، واستحداث  )3

مجتمع ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة المنظمة على اتخاذ القرارات السياسية عن طريق .  في السياحةللمعرفة
 .المعارف

  
منظمة السياحة العالمية، في حقبتھا السابقة،  وكانت . المعرفةوتعميماضطلعت المنظمة، منذ إنشائھا، بالتعليم  )4

وقامت المنظمة، حينئذ، . قد اضطلعت بنشاط في المراحل األولى من عمل الجمعية العالمية للتعليم السياحي
باإلشتراك مع منظمة العمل الدولية، بإدارة مدرسة ألساليب إدارة السياحة في تورينو، بإيطاليا، وبعد ذلك 

، 2000وفي عام .  وفي التسعينات، باشرت المنظمة إنشاء مراكز للتعليم ومؤسسة تيميس.لمكسيكفي مدينة ا
 ومجلس التعليم – للتدريب والتعليم والجودة في السياحة -أطلقت المنظمة رسميا برنامج شھادات تدكوال 

 .والعلوم التابع للمنظمة
  
فمنظمة السياحة العالمية أصبحت .  المعارفأما اآلن فھناك حاجة إلى اضطالع أعمق في ممارسة إدارة )5

المعنية  األمم المتحدة فرقة المشاركة في مبادرات 2006، وبدأت في 2003وكالة تابعة لألمم المتحدة في 
وھناك العديد من الدول األعضاء في المنظمة تعتبر السياسات السياحية ليس فقط ذات . إدارة المعارفب

جوھرية للسياسات األساسية، مثل العمالة، والتنمية اإلقليمية، وتخفيف حدة اھتمام قطاعي، بل أيضا أداة 
وإن المنظمة لتدرك أھمية ھذه التطورات، وھي بالتالي تتعھد أيضا . الفقر، والقدرة التنافسية، واإلستدامة

 .بدعم احتياجات الدول األعضاء من خالل شبكة المعارف
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 المھمة واألھداف
  
 :لتابعة لمنظمة السياحة العالمية تحدد، بالتالي، على النحو اآلتيمھمة شبكة المعارف ا )1
  
واإلبتكار،   منظمة السياحة العالمية ودولھا األعضاء في كل المسائل ذات الصلة بالعلوم، والتكنولوجيا،دعم   

 بغية اإلسھام وإدارة المعارف، التي تتعلق بالعمليات السياحية، وبالسياسات السياحية، وبالحوكمة في السياحة،
في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وتحقيق األھداف اإلنمائية العالمية كما تحددھا األمم المتحدة وغيرھا من 

 .مؤسسات الحوكمة الدولية
 
 :أھداف شبكات المعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية ھي اآلتية )2
  

لمساھمة في تعزيز القدرة التنافسية، واإلستدامة، والتنمية، إستحداث مجتمع للمعرفة في مسائل ذات صلة بالسياحة، ل
  .والحوكمة الجيدة

  
إنشاء مستودع للتوصيات، وأفضل الممارسات، والمقاييس الطوعية، والمدونات والقواعد السياحية التي تشكل ما 

الحوكمة في السياحة  و، لتكون لھا تطبيقات واسعة النطاق على العمليات، والسياسات،كودكس توريسموسيسمى بـ 
  .والمجاالت ذات الصلة

  
 أو في برنامج عمل المنظمةالمشاركة بنشاط في استحداث، وتعميم، وتطبيق المعرفة ذات الصلة بالسياحة، أكان في 

  .مشاريع تطلق أو تمول من قبل مؤسسات أو منظمات أخرى
 

 الھيكل
  

شبكة المعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية تقوم على إنجازات مجلس العلوم والتعليم السابق في المنظمة، وھي 
  :تتألف من الفئات التالية لألعضاء

  

 وھي مؤسسات أو منظمات قادرة على أن .مؤسسات المعرفة التابعة لمنظمة السياحة العالمية .1
 .التعاون معھا في تنفيذ برنامج عملھاتصبح جزءا من المنظمة كعضو منتسب، و

  
وتتمتع مؤسسات المعرفة التابعة للمنظمة بكامل ما يتمتع به األعضاء المنتسبون في المنظمة من 

  .فوائد، باإلضافة إلى الفوائد الخاصة بشبكة المعارف
وا وفي المرحلة اإلنتقالية، يجوز لكل األعضاء السابقين في مجلس التعليم والعلوم أن يصبح

  .مؤسسات معارف تابعة للمنظمة، بدون أي تكلفة إضافية
 
وھي مؤسسات أو منظمات معتمدة . المراكز اإلستراتيجية للمعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية .2

ويمكن لھا أن تصبح مراكز . ، ألن اإلبتكار لديھا ھو جزء ھام من مھامھا وھيكلھاكما يجب
وتكون مضطلعة . مة، من خالل اإلنضواء في عملية اعتماد رسمياستراتيجية للمعارف تابعة للمنظ

باستمرار في برامج ومشاريع محددة للمنظمة، ويمكن لھا أن تدير خلية للتفكير السياحي في 
 .المنظمة

 

خاليا التفكير التابعة للمنظمة ھي عبارة عن . خاليا التفكير التابعة لمنظمة السياحة العالمية .3
ونية للعمل، وتكون مؤلفة، على األقل، من مركز استراتيجي واحد للمعارف مؤسسات ذات صفة قان

تابع للمنظمة، وربما من معاھد ومنظمات ومؤسسات أخرى، من القطاع العام أو من القطاع 
 .الخاص، تنتمي إلى شبكة معارف المنظمة أو تتعاون معھا

  

م في تحقيق مھمتھا وأھدافھا، من ساھ، فتوتحتل ھذه الخاليا مواقع مركزية في شبكة معارف المنظمة
خالل تقديم الخدمات إلى المنظمة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، وعلى مستوى مجتمع 

  .المعرفة التابع للمنظمة، بما في ذلك كل أعضائه
  

علوم وتنسق خاليا التفكير التابعة للمنظمة أعمالھا  في المنظمة عن طريق األمين التنفيذي إلدارة ال
  .والمعارف في مكتب األمين العام، وبواسطة المديرين اإلقليميين
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EMBERSHIP CONDITIONS 

  
 

 العضوية
  

 مؤسسات المعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية -1
  

يمكن لألعضاء المنتسبين الحاليين في مجلس التعليم والعلوم أن يصبحوا مؤسسات   -أ 
ضافية، عن طريق التقدم بطلب إلى األمين معارف تابعة للمنظمة بدون أي تكلفة إ

 .التنفيذي إلدارة العلوم والمعارف
 

األعضاء المنتسبون الحاليون اآلخرون في المنظمة، إذا كان لھم أداء ملحوظ في   - ب 
اإلبتكار، يمكن لھم أن يطلبوا التحول إلى مؤسسات معارف تابعة للمنظمة، عن 

  .طريق تقديم الطلب المناسب بھذا الشأن
  

ب على مؤسسات المعارف التابعة للمنظمة أن تسدد الرسم األساسي المترتب على األعضاء يج
ذا الرسم لشبكة  في المئة من ھ50ويخصص ).  يورو بالسنة حاليا2400(المنتسبين في المنظمة 

  .معارف المنظمة
  

نظمات أو المؤسسات أو الم. المراكز اإلستراتيجية للمعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية -2
 في السياحة والمجاالت الشركات التي لھا سجل مشھود في اإلبتكار وأنشطة إدارة المعارف

 :ذات الصلة يجوز لھا أن تتقدم بطلب لتصبح مراكز استراتيجية، بواسطة
  

                 في عملية اإلعتماداإلنضواء   -أ 
 

 التحول إلى عضو منتسب في المنظمة  - ب 
 

 شبكة المعارف التابعة لمنظمة السياحة العالمية
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. إدارة المعارف، حيث يرغبون في التعاون مع المنظمةإستحداث مجاالت ألنشطة   - ج 
 .ويمكنھم، عوضا عن ذلك، أن يعربوا عن رغبتھم في المشاركة في خاليا التفكير

  
يجب على المراكز اإلستراتيجية لمعارف المنظمة أن تساھم برسم سنوي خاص بھا قدره 

  . يورو، عالوة على الرسم األساسي للعضو المنتسب2000
 
 : يمكن أن تنتظم في بلد أو في إقليم، كما يليلتفكير التابعة لمنظمة السياحة العالميةخاليا ا -3

  
، إبالغ المنظمة رسميا عن غايتھا من تشكيل خلية تفكير في مجال السياحة  -أ 

 .وعضويتھا، ونظامھا الداخلي
 

الحرص على كون خاليا التفكير المزمعة تشمل ما ال يقل عن مركز استراتيجي   - ب 
 .ارف تابع للمنظمةواحد للمع

  
 . في المنظمةومساھمتھا المحتملة للبرھان على قدراتھا  اإلنضواء في عملية اإلعتماد  - ج 

  
  
  

  .مع المنظمة مذكرة تفاھم إنشاء خاليا التفكير بتوقيعيبدأ 
  . آالف يورو5يجب لخاليا التفكير أن تساھم برسم سنوي خاص بھا قدره 

  
 زمالء منظمة السياحة العالمية

  
 ھم أشخاص تشھد لھم المنظمة بإنجازاتھم المھنية أو بخدتمھم الحالية في ء منظمة السياحة العالميةزمال )1

 .وتستفيد المنظمة من عضوية ھؤالء الزمالء األفراد. مؤسسة ما
  .في المنظمة من خالل مكتب األمين العام وخاليا التفكير ذات الصلةويشارك الزمالء 

 
 : إلى المنظمة وشبكة المعارف التابعة لھا بواسطة اآلليات اآلتيةلعالميةزمالء منظمة السياحة اينضم  )2
  

 .يقدم ترشيحھم من قبل عضو في المنظمة  -أ 
 

 . كما يجب طلب لإلنضمام مع سيرة مھنيةيقدم إلى لجنة الزمالة  - ب 
  

 .الزمالء لفترة محددة بعد أن تقوم لجنة الزمالة بالنظر في طلباتھم وإقرارھايعين   - ج 
  

  . التزامات مالية على الزماالت في شبكة المعارف التابعة لمنظمة السياحة العالميةال تترتب أي


