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المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011 يونيو/حزيران 21- 19كينيا،  ،مومباسا
  جدول األعمال المؤقت من (أ) 11 بندال

  
 
 

  األعضاء المنتسبون
 

 (أ) تقرير الرئيس
 

  مقدمة  - 1
  

تشرين  26- 24يشمل ھذا التقرير الفترة الممتدة من الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي (جزيرة كيش، إيران، 
  .2011حزيران/يونيو  21-19فترة ) إلى الدورة التسعين التي سوف تعقد في كينيا في ال2010األول/أكتوبر 

  
من وجھة نظر إدارة برنامج األعضاء المنتسبين، اتسمت ھذه الفترة بأھمية خاصة، نظرا ألن اإلعتماد التدريجي للعملية 

في سبيل مزيد من التكامل في اإلطار اإلقليمي لألعضاء المنتسبين قد اجتمع مع  2010التي بدأت في النصف األول من 
  وبدء تنفيذه. 2011ومع إقرار برنامج عمل  2010عادي لبرنامج عمل التنفيذ ال

  
الذي اكتسب دينامية جديدة في النھج  2011ولقد تجلت أوضح سمات ھذه الفترة بالتحديد في أعمال التحضير لبرنامج عمل 

ضاء المنتسبين منذ عام التعاوني مع مختلف اإلدارات اإلقليمية، وكذلك في التحضير لمشروع إصالح النظام الساري لألع
  . وفي ما يلي تفصل ھذه األمور بمزيد من العناية، نظرا ألھميتھا المركزية.1985

  
  الوضع العام لألعضاء المنتسبين: مزيد من اإللتزام ومزيد من النشاط  - 2
  

  ثمة أولويتان رئيسيتان في إقامة العالقات مع اعضائنا المنتسبين:
  

 باإلنتماء إلى المنظمة من قبل ھذه المجموعة، ومن ناحية ثانية،من ناحية، ضرورة تعزيز الحس  )أ 
 

ضرورة تعزيز أنظمة التعاون المشترك بين األعضاء المنتسبين والمنظمة وفي ما بين األعضاء المنتسبين  )ب 
 أنفسھم.

 
توسيع مبادئ . وھم يشكلون ثروة ذات قيمة ھائلة من أجل عرض و390يبلغ عدد األعضاء المنتسبين في المنظمة حاليا 

وصورة المنظمة في الخارج. وبإمكاننا اليوم أن نشعر باإلرتياح للحس الرفيع باإللتزام لھذه الكيانات بأفضل قيم السياحة 
العالمية، ما يعتبر قدوة واضحة لسائر التنظيمات السياحية في العالم. وفي نفس الوقت، يضاف تنوع األعضاء المنتسبين 

دارة الفضلى التي يمثلونھا. مع أنه ينبغي لنا أن نواصل التقدم بخطى ثابتة من أجل تحقيق قدرة وسمعتھم وخبرتھم إلى اإل
  تمثيلية أكبر لھذه المجموعة، وحضور جغرافي أكثر توازنا، وزخم جديد للمنظمات الجديدة التي تشاطرنا رسالتنا وأھدافنا.

  
  يتوزع األعضاء المنتسبون جغرافيا على النحو اآلتي:

  

 29يقيا: أفر •
 86القارة األمريكية:  •
 40آسيا/المحيط الھادئ وجنوب آسيا:  •
 216أوروبا:  •
  19الشرق األوسط:  •
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)؛ بحوث 5)؛ سياحة الشباب (3)؛ نقابات (3)؛ حدائق مالھي (2ھؤالء األعضاء يغطون المجاالت اآلتية: تنظيم مؤتمرات (
)؛ إدارة مقاصد 22)؛ فنادق (18)؛ وكاالت سفر (17( )؛ نقل15)؛ معارض (9)؛ منظمو رحالت (8)؛ وسائط إعالم (5(

)؛ جامعات 57)؛ مكاتب وطنية وإقليمية ومحلية للترويج (46)؛ جمعيات مھنية (39)؛ إستشارة (23وإدارة تراث ثقافي (
)97.(  
  

 2011ول من وإن اإلحتياجات المشتقة من اعتماد قاعدة "بالتما" اإللكترونية جعلت من الضروري القيام في الربع األ
بمراجعة قاعدة بيانات األعضاء المنتسبين بمجملھا، الستكمال ما فيھا من معلومات وتوسيع البيانات الخاصة بكل عضو، 

  من أجل:
  

 كفالة أن تصل مختلف الرسائل التي ترسل خالل السنة إلى الجھة األنسب في كل كيان؛ •
 

 سبب كان؛تجنب ارتكاب أخطاء في اإلعالم أو فقدان اإلتصال ألي  •
 

في نظام البرمجيات الذي تم التوصل إليه لتوجيه الرسائل الجماعية أكثر  )PLATMAجعل اعتماد "بالتما" ( •
 فعالية، ما سوف يتيح متابعة أفضل لإلتصاالت التي يتم القيام بھا.

 
التي تقسم منظمتنا عملھا عضوا جديدا في منظمة األعضاء المنتسبين، وقد أتوا من األقاليم الخمس  27تم تسجيل  2010في 

  علي أساسھا.
  

وإن التنوع من حيث اإلختصاص ومن حيث الجغرافيا، والخصائص التي لوحظت في األعضاء الجدد، والوتيرة اإليجابية 
لطلبات اإلنضمام الجديدة حتى لحظة وضع ھذا التقرير، يمكن أن تعتبر مؤشرات إلى أننا، من جھة، أمام نمو أبرز وأكثر 

لھذه المجموعة في المستقبل المنظور، ومن جھة أخرى، أن التغييرات والتوجھات التي حصلت في إدارة ھذه  استدامة
  المجموعة بدأت تعطي مزيدا من الثمار.

  
ومن وجھة نظر أخرى، إن الممارسة الجديدة المتبعة في تحبيذ أكبر قدر ممكن من اإلتصاالت الشخصية مع األعضاء 

ات واقتراحات ملموسة للتعاون في كل المجاالت الممكنة ضمن برنامج العمل، يجب أن تفضي عاجال المنتسبين، وتوفير قنو
إلى قدر أكبر من اإلستقرار واإلخالص لدى األعضاء المنتسبين الذين يشعرون أكثر فأكثر بأن المنظمة أقرب إليھم، وبأنھا 

  تقدم خدمات مفيدة وقنوات ملموسة للمشاركة والتعاون.
  

لھذا النھج وللعمل الذي قام به كل الفريق الذي تتشكل منه أمانة األعضاء المنتسبين بدعم من سائر برامج المنظمة، نتيجة 
يمكننا التأكيد أننا نسجل حاليا أعلى نسبة مئوية من النشاط لألعضاء المنتسبين، مقارنة بأي وقت مضى. أتيحت الفرصة 

، إذ تم ھكذا 2010ضو من األعضاء المنتسبين الذين انضموا إلى منظمتنا في للتعاون الحقيقي واإليجابي تقريبا مع كل ع
الترحيب بھم وبانضمامھم إلى المنظمة. لكن ھذا الطريق يجب أن يستمر ويتعزز في المستقبل القريب، أكان ذلك مع 

سبة التاريخية لإلنسحابات األعضاء المنتسبين الحاليين أو القادمين. وسوف تكون ھذه أفضل صيغة للحد بشكل ھام من الن
  الدورية التي تحصل.

  
إن سبل التعاون بين األمانة واألعضاء المنتسبين قد تضاعفت، نظرا ألن "بالتما" تتيح لھم قاعدة يمكنھم من خاللھا 

مستخدم مسجل في  300المشاركة وإضافة تعليقاتھم وتبادل المعارف بشكل مجاني وعملي. وفي الوقت الراھن، ھناك 
تما من بين الكيانات المنتسبة. ولقد تم توخي أكبر قدر ممكن من المشاركة من قبل األعضاء المنتسبين في كل مشروع بال

  .2011من سائر المشاريع المدرجة في برنامج العمل لسنة 
 
  2011برنامج عمل   - 3
  

ج بذلك جھودا ومناظير عالمية وإقليمية برنامج األعضاء المنتسبين يعمل على نحو أوثق فأوثق مع المديريات اإلقليمية، فيدم
تبرز فعاليتنا في مختلف األاقليم. وبنفس الطريقة، يعمل البرنامج أيضا على نحو أوثق مع مختلف البرامج التشغيلية، من 

  أجل تعزيز قدرتھا على الرد وجودة الخدمات التي تقدمھا.
  

 –كما ذكر في بداية ھذا التقرير  –يمية ومع البرامج التشغيلية ولقد تجلى المثل األوضح لھذا التعاون مع المديريات اإلقل
في اإلجتماع الثامن والعشرين لمجلس اإلدارة  2011. ولقد تم إقرار برنامج عمل 2011بعملية وضع مشروع برنامج عمل 

ضاء المنتسبين ، بمدريد. واألھداف المرجوة ھي: التقدم في اندماج األع2011كانون الثاني/يناير  19الذي عقد في 
ومشاركتھم في المنظمة، بزيادة مضطردة لعملھم مع األقاليم وتشجيع سبل التعاون التي تتيح لألعضاء المنتسبين اكتساب 



CE/90/11(a) 
 

 3

المعرفة وتعميقھا، مع إضفاء قيمة أكبر على انتسابھم. ويقوم البرنامج على مجاالت العمل اآلتية: البحوث والمنشورات؛ 
  منتديات؛ التسويق؛ إدارة المعارف؛ واإلدارة الداخلية.الندوات واإلجتماعات وال

 
المذكور: مشروع تعديل النظام الداخلي  2011وتجدر اإلشارة في ھذا التقرير إلى ثالث عالمات فارقة لبرنامج عمل 

"سياسات  لألعضاء المنتسبين، العمل بقاعدة بالتما التكنولوجية لألعضاء المنتسبين، وإعداد ونشر األعضاء المنتسبين
  وممارسات للسياحة العالمية". نتطرق إلى ھذه المشاريع في ما يلي.

  
  )PLATMAبالتما (  3-1
  
  مزيد من التعاون، مزيد من المشاركة، وقيمة إضافية للمستخدمين  1- 3-1
  

ام في تتيح ھذه القاعدة للمستخدمين التفاعل مع برنامج األعضاء المنتسبين ومع مختلف برامج المنظمة، مع اإلسھ
تنمية برنامج العمل العام. وھي تستجيب إلى مصالح األعضاء المنتسبين عبر المشاركة على نحو أنشط في 

  مختلف عمليات المنظمة.
  

تستند إلى تنشيط القاعدة  2011نحو التطور التقني للقاعدة. كما أن خطة عمل  2010ولقد تم توجيه برنامج عمل 
  حداث محتويات مصدرھا األعضاء المنتسبون وغيرھم من المتعاونين.وجعلھا على أفضل وجه، عن طريق است

  
ولقد جرى إطالق بالتما في ندوة دولية لألعضاء المنتسبين، في معرض فيتور بمدريد، افتتحھا األمين العام 

 300ن لمنظمة السياحة العالمية، طالب الرفاعي، وأمين الدولة للسياحة في إسبانيا، جوان ميسكيدا، أمام أكثر م
  مندوب عن القطاع.

  
  التطورات الرئيسية للقاعدة  2- 3-1
  

حول مشاريع مشتركة. وإن بعض برامج منظمة  أفرقة عملإحدى أبرز وظائف بالتما ھي أنھا تتيح تشكيل  •
فريق  16السياحة العالمية واألعضاء المنتسبين باتت تستخدم القاعدة لھذا الغرض. ولقد تشكل حتى تاريخه 

ت اھتمام مختلفة، مثل: المجلس اإلستشاري التقني (المجلس اإلستشاري التقني، وبرنامج عمل في مجاال
اإلحصاء، وحساب السياحة الفرعي للمنظمة)؛ المشورة العالمية مع إدارات السياحة الوطنية والمكاتب 

لحضرية؛ الوطنية من أجل دليل التوصيات الدولية لإلحصاء السياحي؛ برنامج طريق الحرير؛ السياحة ا
 اإلبتكار والتكنولوجيا؛ واستطالع األسواق.

  .مستخدم 200يقارب عدد مستخدمي األفرقة المذكورة أعاله 
 

تھدف إلى  ، بتمايز للمحتويات، ألن األخبار العامة في بالتمامحتويات خاصة في أخبار الصفحة الرئيسية •
مواصلة إعالم أعضائنا المنتسبين، والترويج ألنشطتھم الخاصة، ولكن بوجود عنصر يتميز بوضوح: 

 المشاركة في ھذه األنشطة، بفضل مقابالت تعطى لنا أو تعليقات أو معلومات قيمة تقدم.
 

 ، شھرية، لتعميم أفضل وأبرز ما نشرته بالتما خالل تلك الفترة.منشورة •
 

وھو مستودع للوثائق التي يقدمھا األعضاء المنتسبون، يقوم على مجاالت رئيسية ثالثة:  ،مركز توثيق •
وھي تقارير متنوعة حول األسواق، واإلستطالعات، والدراسات، وغيرھا من الوثائق؛  – المنشورات

تسبون إلى وھي قاعدة بيانات ألفضل الحاالت العملية التي قدمھا األعضاء المن – ومكتبة حية لحاالت عملية
وھي منشورة رقمية فصلية جديدة تحرر بصورة مشتركة  – والدفاتر التقنية لألعضاء المنتسبينالمنظمة؛ 

بين برنامج األعضاء المنتسبين في المنظمة وعضو منتسب ھام. ولقد صدرت النشرات األولى من ھذه 
 ".فرصھا في أمريكا الجنوبيةتقرير حول وضع السياحة وآفاقھا و" و"التكنولوجيا والسياحةالسلسلة: "

 
  2011خطة عمل بالتما لسنة   3- 3-1
  

تقوم على المجاالت  2011خطة عمل لسنة من أجل توطيد قاعدة بالتما وزيادة عدد مستخدميھا، تم وضع 
 تطبيقات جديدة، وتطوير المحتوياتللمجموعة، وزيادة وتحسين  التنظيم واإلدارةالرئيسية الثالثة اآلتية: 

  ورصد، وتحاليل، وتقارير. تسويقا، وإجراءات وصيانتھ
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  تطور بالتما منذ إطالقھا  4- 3-1
  

، تم التوصل إلى النتائج األولية اآلتية منذ Google Analyticعلى الرغم من أنه من المبكر إجراء أي تقييم، باستخدام أداة 
  :2011نيسان/أبريل  30كانون الثاني/يناير ولغاية  20

  

فبراير 20 –يناير  20   /مارس20-/فبراير 21 /أبريل30 –/مارس 21  

7.782 زيارات 6.590 8.959 
5.122 زيارات واحدة 5.119 6.662 
34.254 صفحات تمت زيارتھا 32.555 43.829 
5,05 صفحات كل زيارة 4,99 4,89 
0:03:57 الوقت 0:03:53 0:03:49 
%70.58 زيارات جديدة 74.43% 70,76% 

  
 58منھم أعضاء منتسبون،  221مستخدما،  441، تسجل في بالتما 2011نيسان/أبريل  30ى، حتى ومن ناحية أخر

  مدعوون ومشاركون في أفرقة العمل. 162موظفون في المنظمة، و
  
  تعديل النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين  3-2
  

ود الواردة في التزامات برنامج العمل كان من بين البن 1985إن تعديل النص الساري في تنظيم األعضاء المنتسبين منذ 
. وإن الضرورة الواضحة لتحديث ھذا النص وتكييفه مع احتياجات وتوقعات األعضاء المنتسبين كانت حجة 2011لسنة 

  كافية للقيام بھذه المھمة.
  

ألول/ديسمبر ولقد كان ھذا التعديل موضع مداوالت في اإلجتماع السابع والعشرين لمجلس اإلدارة (مدريد، كانون ا
)، كما في اإلجتماع التاسع والعشرين (برلين، 2011)، وفي اإلجتماع الثامن والعشرين (مدريد، كانون الثاني/يناير 2010

). ولقد تمت استشارة أعضاء مجلس اإلدارة بواسطة استطالع، فأدلوا بتعليقاتھم واقتراحاتھم. نتيجة 2011نيسان/أبريل 
الداخلي لألعضاء المنتسبين، وھو مدرج في تقرير األمين العام إلى المجلس التنفيذي، ويقوم لذلك، تم وضع مشروع النظام 

  مضمونه على مراعاة للتوازن بين مختلف األقاليم ويحدد إجراءات اإلنتخابات.
  

تضى األمر، أھم الجوانب الواردة في النص الذي أعد من أجل تقديمه إلى المجلس التنفيذي، ليرفعه المجلس من ثم، إذا اق
  إلى الجمعية العامة، ھي اآلتية:

  
 تحديد مھمة األعضاء المنتسبين، )أ 

 
 نظام محدد للحقوق والواجبات، )ب 

 
 إجراء ذو صفة وھيكل أوضح لقبول األعضاء المنتسبين، )ج 

 
 الھيكل التنظيمي، حيث تشكل الجمعية العامة لألعضاء المنتسبين ومجلسھم جھازي اإلدارة الثابتين، )د 

 
ة مجلس األعضاء المنتسبين، حيث تبرز كمستجد ممثلية إقليمية محددة، لموازنة الحضور وظائف وعضوي )ه 

 اإلقليمي في ھذا الجھاز،
 

 نظام قائم على مزيد من المشاركة من قبل األعضاء المنتسبين في األجھزة الحالية للمنظمة. )و 
  
  "سياسات وممارسات للسياحة العالميةإصدار نشرة ""  3-3
  

ت للسياحة العالمية" ھي عبارة عن دليل ألبرز مواضيع الساعة في السياحة العالمية. وھي تعرض في "سياسات وممارسا
فصال  رؤية عامة لمواضيع تتراوح بين السياحة المستدامة والشبكات اإلجتماعية أو األسواق الناشئة، إضافة إلى إبراز  11

يد في النشرة على أمثلة عديدة ألعمال تقوم بھا المنظمة في كيفية استحداث عالمة تجارية للمقاصد الناجحة. ويتم التشد
مجاالت أساسية، وتستكمل ھذه بدورھا بدراسات حاالت وبآراء أقطاب األعمال، ومنظمات إدارة المقاصد، وأكاديميين 

وعي واسع. كيانا منتسبا إلى المنظمة، بنطاق جغرافي وموض 38ومنظمات غير حكومية. وفيھا حاالت عملية وتعليقات لـ 
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وفيھا أيضا أمثلة حاالت نجاح من عدة دول أعضاء ووكاالتھا ذات الصلة للترويج والدعم التقني، فضال عن المشاركة في 
  برنامجا  من برامج أمانة المنظمة. 12

  
النشرة  بعض محتويات النشرة أنزلت إلى قاعدة بالتما من أجل تحفيز المداوالت حول السياسات السياحية. ولقد صدرت ھذه

باإلنكليزية، ووزعت نسخة منھا على كل الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين. ووفقا لبرنامج عمل  2011في آذار/مارس 
  .2011، تمت ترجمة ھذه النشرة إلى اإلسبانية، ويجري تحضيرھا وإعدادھا من أجل توزيعھا بأواخر 2011

  
  أنشطة أخرى لبرنامج األعضاء المنتسبين  - 4
  

  ه الفترة، قام برنامج األعضاء المنتسبين بأنشطة عديدة وشارك في وقائع مختلفة نبرز منھا اآلتي:خالل ھذ
  

 7، الذي نظمه العضوان المنتسبان سكال كالب إنترناشيونال وھيئة سياحة برشلونة، في يوم السياحة العالمي •
 ، ببرشلونة، إسبانيا؛2010تشرين األول/أكتوبر 

 
 ICTE ،(20-22، الذي نظمه العضو المنتسب معھد الجودة السياحية (للجودة السياحيةالمؤتمر الدولي األول  •

 ، سانتاندير، إسبانيا؛2010تشرين األول/أكتوبر 
 

، 2010تشرين الثاني/نوفمبر  24-23جامعة سان أنطونيو الكاثوليكية في مورسيا، كعضو منتسب،  حفل تقديم •
 مورسيا، إسبانيا؛

 
األثر اإلجتماعي ): "COTELCOكة مع العضو المنتسب إتحاد الفنادق الكولومبي (الندوة الثامنة المشتر •

، 2010تشرين الثاني/توفمبر  30-29"، واإلقتصادي والسياحي للوقائع الدولية الكبرى على المدن والمقاصد
 بوغوتا، كولومبيا؛

 
الذي نظمته ھيئة  "،MADRID FEEDBACKاإلجتماع الخامس لتبادل التجارب في اإلدارة السياحية " •

 ، مدريد، إسبانيا؛2010تشرين الثاني/نوفمبر  23سياحة مدريد، كعضو منتسب، في 
  

إجتماع فريق خبراء "المختبر السياحي" (البوراتوري توريسمي) الذي نظمته ھيئة السياحة في مفوضية  •
 ، برشلونة، إسبانيا؛2010كانون األول/ديسمبر  20برشلونة، كعضو منتسب، في 

 
" نظمھا العضو المنتسب رابطة سفر المثليين والسحاقيات قواعد التقدم نحو سياحة أكثر شموليةدة مستديرة "مائ •

)IGLTA ؛2011كانون الثاني/يناير  19) وھيئة سياحة مدريد، معرض فيتور، بمدريد، في 
 

ظمته المديرية اإلقليمية ، نوفد برلماني من اإلتحاد الروسيتقديم برنامج األعضاء المنتسبين في لقاء رسمي مع  •
 ، في مقر المنظمة؛2011كانون الثاني/يناير  28ألوروبا، في 

 
"، نظمھا برنامج المنظمة التكنولوجيا اإلبتكارية المطبقة على قطاع السياحةندوة دولية لألعضاء المنتسبين " •

 ، في مقر المنظمة؛2011آذار/مارس  18لألخالقيات والبعد اإلجتماعي للسياحة، في 
  

"، نظمه برنامج المنظمة إلتزام المؤسسة اإلسبانية بالمساواة: فرص في قطاع السياحةندوة " –إجتماع  •
 ، في مقر المنظمة؛2011آذار/مارس  28لألخالقيات والبعد اإلجتماعي للسياحة، في 

 
 31، في صينيممثلين عن القطاع األكاديمي والفندقي التقديم برنامج األعضاء المنتسبين في لقاء رسمي مع  •

 ، نظمه البرنامج اإلقليمي آلسيا/المحيط الھادئ، في مقر المنظمة؛2011آذار/مارس 
 

التنمية السياحية المستدامة في إقليم سفردلوفسك، روسيا، في القرن الحادي والعشرين، مؤتمر دولي " •
لسياحة"، بدعم من "، نظمه "معھد األورال الدولي ل"2011والمعرض الثامن عشر للسياحة الدولية "صيف 

، إيكاترينبورغ، اإلتحاد 2011نيسان/أبريل  8- 5وزارة التجارة والتغذية والخدمات في إقليم سفردلوفسك، 
 الروسي؛
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، الذي نظمته وسوق سفر سكوبجي األول" تأثير السياحة في التنمية اإلقتصاديةالمؤتمر العلمي الدولي الثاني " •
، في جمھورية مقدونيا 2011نيسان/أبريل  29-27ضو منتسب، جامعة سكوبجي للسياحة واإلدارة، كع

 اليوغوسالفية سابقا؛
 

لتنظيم المعارض الدولية ومجموعة  ITE، نظمه العضوان المنتسبان معرض أذربيجان الدولي العاشر للسياحة •
PLC  ،باكو، أذربيجان؛2011نيسان/أبريل  30- 27بدعم من وزارة الثقافة والسياحة في أذربيجان ، 

 
"، نظمه إتحاد مؤسسات : مفتاح التنافسية في قطاع السياحةتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالمؤتمر األول " •

واإلتحاد الكناري لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  AMETICتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
FECATIC ،3-4  ا؛، الس بالماسدي غران كناريا، إسباني2011أيار/مايو 

 
أيار/مايو، فورت  IGLTA( ،10 -14نظمه العضو المنتسب رابطة سفر المثليين والسحاقيات ( مؤتمر سنوي •

 الودرديل، الواليات المتحدة األمريكية.


