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 الدورة الرابعة والثمانون
 2008أآتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت) أ(11البند 
 
 
 
 
 

Uاألعضاء المنتسبون 
 

 تقرير الرئيس)  أ(
 
 
 

Uمذآرة من األمين العام 
 
 
 

تطور ط رئيس األعضاء المنتسبين المجلس التنفيذي علما بالتوجهات والمقررات المعتمدة بالنظر إلى في هذه الوثيقة، يحي
 .على هذا المجال من أنشطة المنظمةبرنامج األعضاء المنتسبين في المستقبل، وإلى التعديالت الداخلية 
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Uاألعضاء المنتسبون 
 

 تقرير الرئيس)  أ(
 

Uيجية الجديدة لألعضاء المنتسبينتنفيذ اإلستراتU -أوال 
 
، أقر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثالثة والثمانين توجها جديدا 2008يونيو /في حزيران )1

ووجهت رسالة مشترآة إلى األعضاء المنتسبين، يتم إعالمهم فيها بآخر مقررات المجلس التنفيذي . لألعضاء المنتسبين
 .ذات الصلة

 
ي ظل اإلطار الجديد الذي تم إقراره، ال غنى عن تعزيز الشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاص، من أجل ف )2

استحداث أسس مستدامة وقادرة على المنافسة، تساهم في تحقيق أهداف األمم المتحدة وغيرها من الغايات اإلستراتيجية 
 .تنمية المستدامة، ونمو المعرفة والثقافة في حضارة العالم المعاصر،  مثل السالم، والالعالمية

 
 2011U-2010برنامج عمل الفترة U -ثانيا 

 
تلبي احتياجات آما يحدد في برنامج العمل أدناه، يقوم األعضاء المنتسبون بتنفيذ عدد من األنشطة إذ يقدمون نواتج  )3

ة، إلى تحقيق ثالثة أهداف تندرج السها الثالثوتسعى أمانة األعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية، مع مج. األعضاء
 .في برنامج عمل آل مجلس أو في برنامج العمل المشترك

 
 التي ينبغي أن جري منظمة السياحة العالمية مسحا يوزع على األعضاء، من أجل الوقوف على األنشطة الهامةُت )4

ولدى إقرار . دول األعضاء من مجاالت ذات أولويةوتبرز نتائج المسح األخير ما لدى ال. تدرج في برنامج العمل القادم
الدورة السابعة (والجمعية العامة ) الدورة الثانية والثمانينفي (، طلب المجلس التنفيذي 2009-2008برنامج العمل للفترة 

لوية، والتي عدد أقل من المجاالت األساسية ذات األوأنه ينبغي للمنظمة في المستقبل أن تواصل ترآيز عملها على ) عشرة
وهذا من شأنه أن يتيح استخدام الموارد على أفضل وجه، والتوصل إلى مستوى أعلى . يمكن بواسطتها أن تحدث فرقا

هج آليا مع اإلستراتيجية الجديدة التي اقترحها مجلس ويتماشى هذا الن. لمجاالت المحددةوأفضل وأعمق من النتائج في هذه ا
 .إدارة األعضاء المنتسبين

 
نتائج المسح المتعلقة بالمجاالت ذات األولوية، حيث تجدر المالحظة بأن هناك دورا متزايدا لألعضاء د تم تقييم ولق )5

تنمية الموارد البشرية، القدرة التنافسية واالمتياز / ، مثل التعليم 2011-2010المنتسبين في تلك األولويات المحددة للفترة 
، )حساب السياحة الفرعي(سياحية جديدة، والتحليل اإلقتصادي الكلي للسياحة  وتطوير منتجات في المقاصد السياحية،

، وتغير المناخ Uوتعزيز الشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاصUوالحد من الفقر بواسطة السياحة، والقضايا البيئية، 
، وسوف يتم بحثها  العمل الحاليهذه المجاالت تلعب أصال دورا مرآزيا في برنامج. والسياحة، واإلبتكار في السياحة

وسوف ترسل نسخة معدلة من المسح إلى األعضاء المنتسبين بغية الحصول على .  في برنامج العمل القادموتطويرها بشدة
 .2011-2010ف يتم تجميع النتائج إلعداد برنامج عمل ووس. آرائهم

 
 Uأنشطة األعضاء المنتسبين ومشاريعهمU -ثالثا 

 
 ويحضرون، يقوم األعضاء المنتسبون بتنفيذ عدة مشاريع، ويضطلعون ببحوث مع عدة شرآاء، 2008 يونيو/منذ حزيران
 :عدة وقائع

 
أشرآنا األعضاء المنتسبين في التوجه الجديد، استنادا إلى القيام بأنشطة ذات قيمة عالية تلبي احتياجات األعضاء،  •

 . فضال عن زيادة تمثيل األعضاءوإجراءات أساسية لتنفيذ اإلستراتيجية،
 
المرفق ( لإلتفاق العالمي )TOURpact.GC(حصلنا على دعم األمين العام لألمم المتحدة ألول مبادرة قطاعية  •

. وهذا الرد اإليجابي لألمين العام لألمم المتحدة يرحب بالنهج اإلبتكاري الذي تقترحه منظمة السياحة العالمية). 1
سبتمبر، آما سوف يتم / أيلول27الن خالل اإلحتفال بيوم السياحة العالمي في بيرو، في وسوف يتم عرض أول إع

ويشكل اإلتفاق العالمي فرصة لتحديد التحالفات والشراآات اإلستراتيجية لمساعدة المنظمة . إنشاء فريق استشاري
 .على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
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تحاد األوروبي لفعالية الطاقة الذي قدمه مجلس أعمال الوآالة األوروبية  مليون يورو لمشروع اإل1.3حصلنا على  •
أغسطس /للقدرة التنافسية واإلبتكار، حيث تم توقيع اتفاق هبة من قبل األمين العام لمنظمة السياحة العالمية في آب

.  للسياحة المسؤولةوسوف يتم إطالق المشروع رسميا في سوق السفر العالمية بلندن خالل اليوم العالمي. 2008
برنامج األمم المتحدة للبيئة، الرابطة الدولية للفنادق ( شهرا، وسينفذ مع شرآاء 30وسوف يدوم المشروع 

، وسوف يوفر لقطاع السياحة )والمطاعم، المجلس األوروبي للطاقة المتجددة، والوآالة الفرنسية للبيئة والطاقة
 .ت والحلول العمليةأفضل الممارساولمنظمات السياحة الرسمية 

 
سوف توقع مذآرة تفاهم في " مؤسسة مدريد: "دخلنا في مناقشات إيجابية للشراآة بين القطاع العام والقطاع الخاص •

ولقد آفلنا التزاما راسخا من برنامج األمم المتحدة للبيئة ألنشطة مشترآة مرآزة على . أسبوع يوم السياحة العالمي
 .القطاع

 
، ونعمل في إطار مشروع لإلتحاد األوروبي على بناء منصة على Htravel.climatesolutions.wwwأطلقنا  •

لممارسات  آمدخل مرآزي لتبادل أفضل ا،Htravel.ClimateSolutions.www: اإلنترنت مع مايكروسوفت
 .للممارسات الجيدة موجهة نحو األعضاء المنتسبين ومدعومة من مؤسسات البحوثلقطاع السياحة، وآبوابة 

 

 :عدة مشاريع للبحوث •
 

 .دراسة أجريت مع المنتدى اإلقتصادي العالمي: تغير المناخ والسياحة -1
سية واإلستدامة ، ترآز على القدرة التناف2008تنسيق دراسة سوف تنشر في الربع األخير من  -2

أفضل الممارسات في تعاون بين أصحاب مصالح متعددين من أجل تنمية سياحية ": تجميع القوى"
 .مستدامة

، الذي يرآز على التعليم في السياحة في إطار 2008أوليزيس لعام /المنظمةنشر أوراق مؤتمر  -3
 .العالقة مع تغير المناخ واإلبتكار في التعليم السياحي

 
 :ئع القادمةتنظيم الوقا •
 

، " لضمان الجودة في السياحةأداتان استراتيجيتان: إدارة المقاصد والتسويق"مؤتمر دولي حول  -4
 .2008سبتمبر / أيلول17-16بوردو، فرنسا، 

 :خالل سوق السفر العالمية بلندن، من المقرر القيام باألنشطة اآلتية -5
 ،نوفمبر/ تشرين الثاني9مجموعة للتفكير بزعامة الرابطات،  )1
 اجتماع لمجلس إدارة أعضاء المنظمة المنتسبين، )2
 تشرين 12إطالق مشروع اإلتحاد األوروبي حول فعالية الطاقة لصناعة السياحة،  )3

 .نوفمبر/الثاني
 تشرين 24-23شرم الشيخ، (مؤتمران إقليميان للشرق األوسط : حلول مناخية لصناعة السياحة -6

، مع الترآيز على آيف يمكن )ديسمبر/ آانون األول4-3 بوغوتا،(وللقارة األمريكية ) نوفمبر/الثاني
لصناعة السياحة أن تتكيف بنجاح مع تحديات تغير المناخ، مع فهم واضح بأنه يمكن لصناعة 

أدوات، أفضل الممارسات، صكوك (أن تكون جزءا من الحلول السياحة، عن طريق اإلبتكار، 
 ).للتمويل، وغيرها من التقنيات والتكنولوجيا

 
 UاإلدارةU -ابعا ر
 

 جديد ألمانة األعضاء يوفقا لإلتفاق الموقع بين الحكومة اإلسبانية ومنظمة السياحة العالمية، تم تعيين مدير تنفيذ
 .سبتمبر/ أيلول15وهو السيد خابيير بالنكو الذي تسلم مهامه في . المنتسبين
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