
 

 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

لقرار
 

A/24/17(a) 
Madrid, 28 August 2021 
Original: English 

 (أ)  17البند 
 تقریر رئیس األعضاء المنتسبین

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 األعضاء المنتسبین، ةتقریر رئیسفي وقد نظرت 

أعضاء المجلس واألعضاء المنتسبین على   ا وتھنئ على تقریرھ  األعضاء المنتسبینمجلس    ةشكر رئیست .1
 أنشطتھم؛

 
على .2 الرابعة   تشدد  الدورة  سیاق  في  المنتسبین  لألعضاء  واألربعین  الثالثة  العامة  الجلسة  عقد  أھمیة 

 ؛2022المساھمات المقترحة لبرنامج عمل  وتلحظ والعشرین للجمعیة العامة 
 

 السیاحة؛ قطاعبمبادرات األعضاء المنتسبین الھادفة إلى إنعاش  رحبت .3
 

 منظمة السیاحة العالمیة؛ في نتسابباإلعضویة لإصالح اإلطار القانوني ل تؤید  .4
 

 األمین العام تعزیز تعاون األعضاء المنتسبین مع الدول األعضاء.   إلى طلبوت .5

 

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع  على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 
للوضع   تحلیالً  التقریر  ھذا  منذ    الراھن یقدم  المنتسبون  واألعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بھا  قام  التي  والمبادرات 

حتى تاریخ   ،2019سبتمبر أیلول/االتحاد الروسي، في    ،الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة في سانت بطرسبرغ
 .)2021 أغسطس/آب ھذا التقریر (

رئیسوت العامة  ة  دعو  الجمعیة  المنتسبین  علماألعضاء  التقریر    الإلحاطة  ھذا  في  الواردة  والمبادرات  بالمقترحات 
تساھم ھذه المبادرات ولتحسین التعاون بین الدول األعضاء واألعضاء المنتسبین من أجل إنعاش السیاحة العالمیة.  

المختلفة في التطبیق العملي للتعاون بین القطاعین العام والخاص عن طریق تشجیع التفاعل والتواصل، وكذلك تبادل  
والمبادرات   الغایة،  اإلبتكاریة المعرفة  تتمثل  لتعزیز  ب  حیث  العام  األمین  حدده  الذي  االستراتیجي  الھدف  تحقیق 

 كأحد األصول األساسیة للمنظمة. باإلنتسابالعضویة 
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 زیادة العضویة باإلنتساب وتعزیزھا  -أوال

سیاق .1 من  الرغم  على  مشجعًا  المنتسبین  األعضاء  تطور  حظیت  األمور  كان  وقد  المنتسبین   دائرة،  األعضاء 
 منظمة السیاحة العالمیة. لإلنضمام كأعضاء منتسبین إلىباھتمام منظمات جدیدة  

 
عدد كبیر ل  باإلنتساب  عضویةالوقررت قبول    ،عدة اجتماعات  باإلنتسابطلبات العضویة    النظر فيعقدت لجنة   .2

 من الكیانات في كل اجتماع: 

 عضًوا  27: 2019سبتمبر أیلول/ 10) سانت بطرسبرغ، االتحاد الروسي، 1(
 عضوا  29: 2020سبتمبر أیلول/ 15) تبلیسي، جورجیا، 2(
 أعضاء 7: 2021ینایر كانون الثاني/ 14افتراضي، اجتماع ) 3(
 الحقا یؤكد : 2021 كانون األول/دیسمبر 3 –تشرین الثاني/نوفمبر   30) مراكش، المغرب، 4(

 بناء قیمة أفضل لألعضاء المنتسبین -ثانیا 

المنتسبین  دائرة  واصلت .3 لألعضاء    إطالع  األعضاء  الكاملة  والشبكة  والمجلس  المنتسبین  األعضاء  رئیس 
الدوام  المنتسبین   التطوراتعلى  آخر  المخصصة   على  المنصة  خالل  حیث  ) AM Connected (    من   ،

 المنتسبین   ألعضاءل  السبل التي تتیحباإلضافة إلى    ،آخر التحدیثات من منظمة السیاحة العالمیة  تتشاطر معھم
 .المنظمة في عملمن االنخراط  امزید 

 
الصلةحضور ممثلي    تزاید  .4 الممثلین ذوي  ل  األعضاء  الرئیسیة  األنشطة  ذلك  منظمة،  لفي  في  االجتماعات بما 

 .ةاللجان اإلقلیمی اجتماعات مثل األساسیة
 

المنتسبین،    دائرةدأبت   .5 األعضاء  مع  األطراف  ومتعددة  ثنائیة  اجتماعات  عقد  على  المنتسبین    علىاألعضاء 
 .)، وغیرھاالعاملة فرقةاألومواضیعیة وإقلیمیة مختلفة (بما في ذلك اجتماعات مجلس اإلدارة،  أسس

 
 .المنتسبین من أجل تعزیز التعاون والشراكاتتم توقیع مذكرات تفاھم مع مجموعة متنوعة من األعضاء  .6

 
في    أجریت .7 استقصائیة  الخدمات    2021فبرایر  شباط/دراسة  عن  المنتسبین  األعضاء  رضا  مستوى  لتقییم 

أظھرت أن حیث  ،  في االجتماع الرابع والخمسین لمجلس األعضاء المنتسبین  الدراسة  وعرضت نتائجالمقدمة.  
لمنظمة، مما یشیر إلى أن األعضاء ا  إلنتساب إلىالعضویة بااألعضاء المنتسبین راضون بشكل عام عن مزایا  

اء األعض  دائرةبین    أفضل  من خالل تواصل  باإلنتسابالمنتسبین یمكنھم االستفادة بشكل أفضل من العضویة  
 المنتسبین وشبكة األعضاء المنتسبین.

 شبكة األعضاء المنتسبین: إصالح اإلطار القانوني لألعضاء المنتسبینإدارة تحدیث  -ثالثا 

العامة تم   .8 الجمعیة  الذي ستصادق علیھ  المنتسبین،  القانوني لألعضاء  المتكامل لإلطار  طالق عملیة اإلصالح 
والعشرین  منظمةلل الرابعة  دورتھا  حدیث في  إطار  وضمان  المنتسبین  األعضاء  لجنة  إنشاء  ذلك  في  بما   ،

إلى   باإلنتسابلعضویة  اإلطار القانوني لمل المعني بإصالح  افریق العالیحظى  وومكیف لألعضاء المنتسبین.  
 .دولة عضو 14منظمة، برئاسة إسبانیا، بمشاركة ودعم ال
 

اجتماعات  والمنتسبتمثل األعضاء   .9 في  الواجب  النحو  العاملن على  العضویة    الفریق  إلى   باإلنتسابإلصالح 
 :ملاالع للفریقمجلس األعضاء المنتسبین في االجتماعات التالیة  ةرئیسبمنظمة ال

 2020دیسمبر كانون األول/ 2 -االجتماع األول   (1)
 2021ینایر كانون الثاني/ 14 -االجتماع الثاني   (2)
 2021مارس آذار/ 16 -االجتماع الثالث   (3)

 2021أبریل نیسان/ 22 -االجتماع الرابع ) (4 
 2021یونیو حزیران/ 1 -االجتماع الخامس   (5)
 2021یونیو حزیران/ 24 -االجتماع السادس   (6)
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ا  واظب .10 على  المنتسبین  األعضاء  بأمانة  إلمجلس  إلصالح  االع  الفریق تصال  لمل  القانوني  عضویة  لاإلطار 
العضویة  ھو  و  ،منظمةالإلى    باإلنتساب لتحدیث  كوسیلة  باإلصالح  وباإلنتسابیرحب  لتحسین  إل،  آلیة  نشاء 

المنتسبین   األعضاء  إلىالمنظمة    داخلتكامل  األعضاء واألعضاء   والتوصل  الدول  بین  للتعاون  أفضل  تآزر 
 .المنتسبین

 
اإلصالح .11 في  المحرز  بالتقدم  الواجب  النحو  على  المنتسبین  األعضاء  مجلس  إبالغ  وأدرجتم  في    ،  البند  ھذا 

 من االجتماع الحادي والخمسین لمجلس األعضاء المنتسبین فصاعدًا.  ،جدول أعمال االجتماعات المنعقدة

 ماعات مجلس األعضاء المنتسبین إجت -رابعا

اجتماع   .12 العامةامنذ  دورتھا  لجمعیة  في    في  الروسي،  االتحاد  بطرسبرغ،  سانت  في  والعشرین  الثالثة 
مناقشة  2019سبتمبر  أیلول/ أجل  التالیة من  المنتسبین االجتماعات  المتعلقة   المواضیع، عقد مجلس األعضاء 

برامج  باإلنتساببالعضویة   وتنفیذ  العالمیة،  السیاحة  منظمة  مبادرات  في  المنتسبین  األعضاء  مشاركة  مثل   ،
 .عمل األعضاء المنتسبین، أو إصالح اإلطار القانوني لألعضاء المنتسبین

 
 2019سبتمبر أیلول/ 12 -االجتماع التاسع واألربعون  -1
 2020ینایر كانون الثاني/ 24 –االجتماع الخمسون  -2
 2021ینایر كانون الثاني/ 12 -االجتماع الحادي والخمسون  -3
 2021فبرایر شباط/ 18 -االجتماع الثاني والخمسون  -4
 2021أبریل نیسان/ 20 -االجتماع الثالث والخمسون  -5
 2021مایو /أیار 21 -بع والخمسون االجتماع الرا -6

 مشاركة أعضاء المجلس في اإلجتماعات األساسیة لمنظمة السیاحة العالمیة -خامسا

  التواصل على أھمیة تعزیز   2020  للسیاحة العالمیة  عقد خالل معرض فیتورشدد اجتماع مجلس اإلدارة الذي   .13
األعضاء الدول  االجتماعات    ،مع  أھمیة  على  الضوء  التنفیذي)   ساسیةاألوسلط  والمجلس  اإلقلیمیة  (اللجان 

مثالیة   فرصة  المنتسبین    لقیامباعتبارھا  األعضاء  منبممثلي  الرسائل  ا إیصال  إلى  المنتسبین  لدول  األعضاء 
 .األعضاء

 
 :لمجلس في اللجان اإلقلیمیة التالیةا عنشارك ممثلون  .14

 
آنا الران -1 للجنة اإلقلیمیة  األعضاء المنتسبین  اغا،  یمثلت الرئیسة، السیدة  في االجتماع الخامس والستین 

 .2020یونیو حزیران/ 25في  افتراضیا تُعقد  وقد لمنظمة، ل ألوروبا التابعة 
 

، النائب الثاني لرئیس مجلس اإلدارة، بتمثیل األعضاء المنتسبین في االجتماع  رینھارت تقام السید ینس   -2
منظمة لجنوب آسیا، الذي  المنظمة لشرق آسیا والمحیط الھادئ ولجنة  الالمشترك الثاني والثالثین للجنة  

 . 2020یونیو حزیران/ 30في  افتراضیاعقد 
 

 عن األعضاء المنتسبینشارك النائب األول لرئیس مجلس اإلدارة، البروفیسور دونالد ھوكینز، كممثل   -3
ل التابعة  للشرق األوسط  للجنة اإلقلیمیة  السادسة واألربعین  الدورة  ُعقدت  لفي   افتراضیا منظمة، والتي 

 .2020یولیو تموز/  6في 
 

 ر دونالد ھوكینز، كممثل عن األعضاء المنتسبینشارك النائب األول لرئیس مجلس اإلدارة، البروفیسو -4
التابعة للمنظمة، والتي ُعقدت افتراضیا في    للقارة األمریكیةللجنة اإلقلیمیة    والستینفي الدورة السادسة  

 .2021یو ن یو/حزیران 24
 

اللجان   .15 بعض  في  المجلس  أعضاء  مشاركة  األخیر  اجتماعھ  المنتسبین خالل  األعضاء  مجلس  اإلقلیمیة ناقش 
 .القادمة
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آنا    شاركت .16 السیدة  المنتسبین،  الدورة  الرانیاغارئیسة مجلس األعضاء  في  المنتسبین،  ممثلة األعضاء   ،112 
 .2020سبتمبر أیلول/ 17-15للمجلس التنفیذي، تبلیسي، جورجیا، 

 
آنا    شاركت .17 السیدة  المنتسبین،  المنتسبیالرانیاغارئیسة مجلس األعضاء  ممثلة األعضاء  الدورة  ،  في   113ن، 

 .2021ینایر كانون الثاني/ 19-18، اللمجلس التنفیذي، مدرید، إسبانی

 مشاركة األعضاء المنتسبین في لجنة وضع مدونة دولیة لحمایة السیاح -سادسا 

في    دعا .18 العام  الحسبان  2020آذار/مارس    26األمین  في  تؤخذ  أن  فيامشاركة    إلى  المنتسبین   ألعضاء 
ألزم  اجتماعات العالمیة  وجھ    اتاللجنة  على  الالزمة  التدابیر  لتحدید  مناسب  كإطار  أُنشئت  التي  السیاحة، 

الفئات ضعفا   ودفع جمیع الحكومات من   ،األشخاص والشركاتوالسرعة للتخفیف من آثار األزمة على أكثر 
مجلس إمكانیة لفت انتباه اللجنة، خالل ال  ةیسرئل  وفد أتاح ذلك  . قیادة منظمة السیاحة العالمیةبأجل التنفیذ المنسق  

ھذه المساھمات   وتجلتاألعضاء المنتسبون.    اتخذھااالجتماعات التي عقدت، إلى المبادرات األكثر قیمة التي  
العالمیة   السیاحة    الستئنافمنظمة  الوفي إرشادات    2020أبریل  نیسان/في    التي صدرتفي توصیات منظمة 

نھا في  الصادرة  وأكد 2020مایو  أیار/یة  السیاحة  األعضاء    ةالرئیس  ت.  ومساھمات  مشاركة  أھمیة  على 
ھذه،   الھامة  التنسیق  آلیة  في  والتدابیر،    معھم  وتشاطرتالمنتسبین  علىالمبادرات  اطلعت    م اھتماماتھ   كما 

 . مواحتیاجاتھ

 مشاركة األعضاء المنتسبین في اللجنة العالمیة ألزمات السیاحة  -سابعا

المنتسبین    انضم .19 السیاح من خالل مشاركة    إلىصوت األعضاء  لحمایة  دولیة  لبروفیسور الجنة وضع مدونة 
ھوكینز الفخري    وھو  ،كمراقب  دون  واألستاذ  المنتسبین  األعضاء  مجلس  لرئیس  األول  إلدارة  لالنائب 

واشنطن،   بجامعة جورج  الدولیة  والشؤون  السیاحیة  الثان  وذلك خاللوالدراسات  عقد االجتماع  الذي  للجنة  ي 
 .االجتماعات الالحقةفي و 2020نوفمبر تشرین الثاني/ 26في  افتراضیا

 
یتمكنوا من إرسال آرائھم وتعلیقاتھم على الفصول المختلفة    لكي  كما یلزم للمساھمة    دعي األعضاء المنتسبون .20

 ھذه المساھمات.  ولقد قام البروفیسور دون ھوكینز بتنسیقفي عملیة وضع المدونة الدولیة لحمایة السیاح. 

 الجلسة العامة الثانیة واألربعون لألعضاء المنتسبین في منظمة السیاحة العالمیة -ثامنا

 5الجلسة العامة الثانیة واألربعون، التي ُعقدت في مدرید یومي    كانتضاء المنتسبین  أھم اجتماعات األع  من .21
وقد ،  على نحو ھجینمنظمة  الاألولى التي عقدتھا    الفعالیات. وكانت واحدة من  2020تشرین الثاني/نوفمبر    6و

 افتراضیا.شخصیا أو من جمیع أنحاء العالم  عضو منتسب 200شارك فیھا أكثر من 
 

ركزت الجلسة العامة على األولویات العاجلة للنھوض الحیوي للسیاحة وعلى المھمة طویلة األجل المتمثلة في   .22
تقدیم برنامج العمل  بأحد أھم مواضیع الجلسة    وتمثل   ضمان أن یظل القطاع ركیزة أساسیة للتنمیة المستدامة.

لعام   البرنامجو.  2021المقترح  صیاغة  عملیة  الجدیدة    تتماشى  األعمال  نماذج  مع  كبیر  حد  إلى  وتطویره 
قدم األعضاء المنتسبون العدید من المقترحات ووالتعاون بین القطاعین العام والخاص وزیادة قیمة العضویة.  

  بل في برنامج العمل، لیس فقط في المجاالت التي نرید تطویرھا،    ھاجإدرااألعضاء المنتسبین لیتم    دائرةإلى  
یتماشى ھذا النھج حقًا مع ھدف والقدرة والخبرة لدعم أنشطة الدول األعضاء.    فیھا  لنامجاالت التي  أیًضا في ال

 .تحسین فرص التعاون بین الدول األعضاء واألعضاء المنتسبین
 

"جوائز    نالت .23 المنتسبین  األعضاء  مبادرات  البارزةاأفضل  القیمةلمبادرات  تم    "    إلى منظمة  ال  قدمتھاالتي 
 في حفل نظم في إطار الجلسة العامة. األعضاء المنتسبین"
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 إضافة مساھمات قیمة من األعضاء المنتسبین لتعزیز قدرة المنظمة -تاسعا

مقترحاتھم   .24 وتقدیم  العالمیة  السیاحة  منظمة  أولویات  مع  مبادراتھم  لمواءمة  الفرصة  المنتسبین  لألعضاء  تتاح 
 .األعضاء المنتسبین  دائرةلمشاریع وأنشطة محددة من خالل دعوات للمساھمة في برنامج عمل 

 
عمل  وجھت   .25 لبرنامج  مقترحات  لتقدیم  في  2021دعوة  إطالقھ  تم  الذي  األول/،  قبل 2020أكتوبر  تشرین   ،

المنتسبین لألعضاء  واألربعین  الثانیة  العامة  المنظمة  الجلسة  حالیا.  في  المشاریع   ویجري  تلك  وتنفیذ  تصمیم 
 .2021بالفعل في خطة عمل  وقد أدرجتواألنشطة، 

 
  برنامج عمل ، الذي یعد أساًسا لمشروع  لألعضاء المنتسبین  2022دعوة لتقدیم مقترحات لبرنامج عمل  وجھت   .26

لعام واألربعین  2022  المنظمة  الثالثة  العامة  الجلسة  في  تقدیمھ  المقرر  المنتسبین،  مراكش لألعضاء  في   ، ،  
 .العامةالمغرب، في إطار الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة 

 ومنتجاتھم الھامة تنظیم أنشطة مخصصة ترمي إلى إعطاء األعضاء المنتسبین فرصا لعرض مشاریعھم  -عاشرا

 23،  2020فیتور  معرض  ،  إطالق قوة القطاع الخاصمنظمة السیاحة العالمیة:  في  ركن األعضاء المنتسبین   .27
 .2020 كانون الثاني/ینایر

 
. الجلسة  ركن األعضاء المنتسبین في منظمة السیاحة العالمیة: إنعاش السیاحة إعادة بناء الثقة. تعزیز الشراكة .28

 .2020نوفمبر  تشرین الثاني/ 6منظمة السیاحة العالمیة، في  العامة الثانیة واألربعون لألعضاء المنتسبین 
 

المنتسبین   .29 األعضاء  السیاحةفي  ركن  إنعاش  العالمیة:  السیاحة  مایو أیار/  21،  2021فیتور  معرض  ،  منظمة 
2021. 

 
المنتسبین،    الركن .30 لألعضاء  العالمیة  علىمخصص    حیزاالفتراضي  السیاحة  منظمة  اإلنترنت   صفحة   على 

 األعضاء المنتسبون.  اتخذھالعرض المبادرات التي 

 تنفیذ مشاریع مشتركة وتنظیم فعالیات مع األعضاء المنتسبین  -حادي عشر

وریت دي مار (إسبانیا): تم تنظیمھ  ی، ل2021نوفمبر  تشرین الثاني/  26-25،  المؤتمر العالمي لسیاحة الریاضة .31
 ، وھو عضو منتسب.بالتعاون مع مجلس السیاحة الكاتالوني

 
 .الجلسة العامة الثالثة واألربعون لألعضاء المنتسبین، مراكش، المغرب .32

 
في إصدار   NETFLIX التقارب الثقافي وسیاحة الشاشة: یعمل قسم األعضاء المنتسبین معالتقریر العالمي عن   .33

 .مشترك یحدد قیمة الصناعة السمعیة والبصریة كمحرك للسیاحة
 

34. " بعنوان  ف  إتاحةمنشور  الشاملة  السیاحیة  والتنمیة  الطبیعیة  الوصول  المناطق  ألفضل   -ي  وافیة  خالصة 
تم  الممارسات أنشطة    إعداده"،  من  بالسیاحة  االع  الفریقكجزء  المعني  في  والذي،  المتاحةمل  إطالقھ   سیتم 

 .2021معرض فیتور 
 

35. U45T  العالمیة السیاحة  منظمة  بین  المشتركة  المقاصد  تتبع  الجويآلیة  للنقل  الدولي  معلومات حول  لوحة    :واإلتحاد 
األعضاء المنتسبین   ولقد عملت دائرةبالصحة.    ذات الصلةومتطلبات السفر   19-ذات الصلة بكوفید  قیود السفر

الجوي تحاد االمع   للنقل  منتسبالدولي  وھو عضو  السفر  ،  قیود  حول  معلومات  لوحة  تطویر  على  ووضع  ، 
 .أبریلنیسان/في نھایة   اآللیة  تم إطالق ولقد ، 19-فیما یتعلق بكوفید  المقاصد 

 
الدو .36 الفلكیةالمؤتمر  للسیاحة  األول  البرتغال،    لي  إیفورا،  مؤسسة أیلول/  11-8في  نظمتھ  الذي  سبتمبر، 

 عضو منتسب.، وھي ستارالیت

 

https://www.unwto.org/world-sports-tourism-congress
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker
https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker
https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker
https://internationalstarlightconference.com/
https://internationalstarlightconference.com/
https://internationalstarlightconference.com/
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 2021مشاركة األعضاء المنتسبین في معرض فیتور للسیاحة الدولیة  -ثاني عشر

عودة   .37 ھو  السیاحة  الستئناف  البارزة  المعالم  أحد  مثل   الفعالیاتكان  النطاق  واسعة  فیتور   السیاحیة  معرض 
 .مایو في مدرید، إسبانیاأیار/ 23إلى  19، الذي انعقد في الفترة من 2021للسیاحة الدولیة  

 
للسیاحة   جاء .38 فیتور  و  كمناسبة الدولیةمعرض  المنتسبین شخصیًا،  األعضاء  من  العدید  للقاء  نظمت  قد  رائعة 

 :األعضاء المنتسبین األنشطة التالیة دائرة
 

الس -1 الخبراء حول  السیاحة    -  المتاحةیاحة  اجتماع  بشأن  الجیدة  المناطق   المتاحةالممارسات  في 
"الطبیعیة منشور  إلطالق  الفرصة  الحدث  أتاح  في   إتاحة:  الشاملة  السیاحیة  والتنمیة  الوصول 

الطبیعیة   الممارسات  -المناطق  ألفضل  وافیة  مكتبة  وھو"،  خالصة  في   المنظمة   اآلن 
  الفریق في األشھر الماضیة من قبل    القیام بھاإللكترونیة. ھذا المنشور ھو نتیجة العمل الذي تم  

الشبكة اإلسبانیة   وبرئاسة ء المنتسبین  األعضا  دائرة، بتنسیق من  المعني بالسیاحة المتاحةمل  االع
 . (RedEstable)   المتاحةللسیاحة 

 
المنتسبین   -2 األعضاء  العالمیة  فيركن  السیاحة  نقطة منظمة  المنتسبین  األعضاء  ركن  أصبح   :

 اش إنعأفكارھم وأحدث مشاریعھم، وركز أحدث إصدار على "  لتبادل التقاء لألعضاء المنتسبین  
في من األعضاء المنتسبین    16قدمت مجموعة مختارة من  والسیاحة" التي تمس الحاجة إلیھا.  

 .الستئناف السیاحة األعضاء منظمة أحدث مبادراتال
 

3- 45Tو  منظمة السیاحة العالمیة  المشترك بینالخبراء    فریقNetflix   سیاحة الشاشة والتقارب   بشأن
بدأ  الثقافي  مشروع   للقاءا:  وھو  الشاشة،  وسیاحة  الثقافي  التقارب  عن  العالمي  التقریر  بتقدیم 

قریبًا.   نشره  سیتم  المنظمتین  بین  الدراسة  وتتناولمشترك  الخصوص،ھذه  سیاحة   ، على وجھ 
 تتكون لدى المتزایدة التي    والمشاعرالشاشة وتوسع ھذا المفھوم لیشمل ارتباطھ بالتقارب الثقافي  
 .الناس تجاه بلد معین أو ثقافة محلیة عند عرضھا على الشاشة

 
لمنظمة: عقد مجلس األعضاء المنتسبین اجتماعھ في ااجتماع مجلس إدارة األعضاء المنتسبین   -4

 ى نحو ھجین.علالرابع والخمسین 
 

في  جناح -5 العالمیة  السیاحة  الدولیة مثل  منظمة  للسیاحة  فیتور  في معرض  أنشطتھا  من  كجزء   :
المنتسبین  ال  أتاحت  المعرض، ألعضائھا  جلسات    حیزامنظمة  وعقد  والتواصل  بین لاللتقاء 

األعضاء    دائرة، من قبل  FITUR Nextتم تنظیم وتنسیق الجناح، الذي كان یقع في  و.  األعمال
 األخرى في المنظمة. الدوائربدعم من والمنتسبین 

* * * 

https://www.unwto.org/event/expert-meeting-on-accessible-tourism-good-practices-on-accessible-tourism-in-nature-areas
https://www.unwto.org/event/expert-meeting-on-accessible-tourism-good-practices-on-accessible-tourism-in-nature-areas
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.unwto.org/events/the-unwto-affiliate-members-corner-tourism-recovery
https://www.unwto.org/events/panel-of-experts-on-screen-tourism-and-presentation-of-the-global-report-on-cultural-affinity-and-screen-tourism
https://www.unwto.org/events/panel-of-experts-on-screen-tourism-and-presentation-of-the-global-report-on-cultural-affinity-and-screen-tourism
https://www.unwto.org/events/panel-of-experts-on-screen-tourism-and-presentation-of-the-global-report-on-cultural-affinity-and-screen-tourism
https://www.unwto.org/events/panel-of-experts-on-screen-tourism-and-presentation-of-the-global-report-on-cultural-affinity-and-screen-tourism

