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  األعضاء المنتسبون 

 تقرير رئيس األعضاء المنتسبين)أ( 

  مقّدمة أوال.

يكمن الغرض من هذا التقرير في تقديم تحليٍل للوضع الحالي والمبادرات التي نُفّذت في إطار برنامج األعضاء   1.

مديين، لمنظمة السياحة العالمية في  للجمعية العامة والعشرين الحاديةالدورة  خاللالتقرير األخير  تقديمالمنتسبين منذ 

 (. 2017تّموز/يوليو  20) ، وحتى تاريخ التقرير الحاليكولومبيا

يجري تنفيذ المبادرات المختلفة الواردة في خطّة العمل بمشاركٍة ناشطة من جانِب عدٍد متزايد من األعضاء   2.

والتقارير  وفرق العملنتسبين، باستخدام مروحٍة من األدوات المتنّوعة على غرار النماذج المعيارية والشبكات الم

 المختلفة هذه المبادرات تساهمُ  الفنية والفعاليات المتخّصصة. والحلقات الدراسيةوالمشاريع المشتركة مع البرامج األخرى 

وكذلك تبادل  ،ع التفاعل والتشبيكيجتشعن طريق  في التطبيق العملي للتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاصّ 

 والمبادرات المبتكرة.  المعارف

  برنامج األعضاء المنتسبين: تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاصّ  ثانيا.

 تنفيذ خطّة عمل برنامج األعضاء المنتسبين.ألف 

من األنشطة إستناداً إلى مجاالت العمل الُمشار إليها بالتفصيل  سلسلة  منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العامة، نُفّذت   3.

 فهي: أما هذه األنشطةالتي أقّرها مجلس األعضاء المنتسبين. عمل الة خطّ في 

 الفعاليات .1

ل لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة النبيذ (أ ) (: 2015تشرين الثاني/نوفمبر  3) تقديم المؤتمر العالمي األوَّ

بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للسياحة لعالمي في لندن، المملكة المتّحدة، هذه الفعالية أثناء معرض سوق السفر ا قيَمتأ

ل لمنظَّمة السياحة العالمية حول سياحة النبيذ الذي ُعقَِد في  في جورجيا، وتّم في خاللها تقديم المؤتمر العالمي األوَّ

. يُشاُر إلى أّن هذا 2016سبتمبر أيلول/ 9إلى  7في منطقة كاخيتي المشهورة بصناعة النبيذ في جورجيا، وذلك من 

 الحدث هو مبادرة تقّدمت بها شبكة فّن الطهي والتذّوق التابعة لمنّظمة السياحة العالمية. 

ل/ديسمبر  2-1) التعليم في مجال السياحةونمية المواهب مؤتمر منظّمة السياحة العالمية حول ت (ب ) كانون األوَّ

التعليم في مجال السياحة في جامعة دوستو في وُعقَِد مؤتمر منظّمة السياحة العالمية حول تنمية المواهب (: 2015

لعمل في مجال السياحة، وناقش التحّديات الراهنة الماثلة أمام التعليم في القطاع السياحي، وسوق ابيلباو، إسبانيا، 

mailto:omt@unwto.org
http://affiliatemembers.unwto.org/event/presentation-wtm-1st-unwto-global-conference-wine-tourism
http://affiliatemembers.unwto.org/event/presentation-wtm-1st-unwto-global-conference-wine-tourism
http://know.unwto.org/event/unwto-conference-talent-development-and-education-tourism


A/22/11(a) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
2 

شّكَل المؤتمر فرصةً لتعزيز الحوار وتشاطر  .وتنمية المواهب، وتطوير السياسات المتعلّقة بالسياحة وسوق العمل

الممارسات الجيّدة في التعليم والبحث المبتكر في مجال السياحة، بما من شأنه النهوض بالممارسات السياحية في كلٍّ 

رعاية ومواكبة قادة المستقبل في  عن طريق، واإلسهام في تنمية الموارد البشرية خاصّ من القطاَعين العام وال

  المضمار السياحي. 

كانون الثاني/يناير  20) في السياحة الدورة الثانية عشرة لجوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار (ج )

آسيا، وأوروبا ضمن التصفيات النهائية، وأميركا الالتينية، ومشروًعا من أفريقيا،  16تّم اختيار مجموع (: 2016

السياحة العالمية المنعقد في ُعِرَضت هذه المشاريع خالل منتدى جوائز منظّمة ترشيحات.  109وذلك من أصل 

لت إلى مرحلة كافة المشاريع التي تأهّ  . والجدير بالذكر أنّ 2016كانون الثاني/يناير  18في  سيو نبتونوباال

التصفيات النهائية تشّكل نماذج عن السبل التي يمكن من خاللها لمبادئ المدّونة العالمية آلداب السياحة وللغايات 

أّما حفل توزيع الجوائر فُعقَِد  .ي العالم أجمعالتي تنّص عليها أهداف التنمية المستدامة أن تلهم السياحة المستدامة ف

وزيًرا  80بلًدا، بما في ذلك  50مشارًكا رفيَع المستوى من أكثر من  320وجمَع  2016في إطار معرض "فيتور" 

مشاهد  1000وسفيًرا ومديًرا تنفيذيًا في مجال السفر والسياحة. عالوةً على ذلك، شاهَد البّث الحّي للحدث ما يقارب 

 ول العالم. ح

كانون  20) تقديم المنتدى العالمي الثاني لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطهي والتذّوق (د )

، قامت لجنة تعزيز االستيراد والسياحة في بيرو 2016خالل معرض "فيتور" (: 2016الثاني/يناير 

(PROMPERU)  ومنظّمة السياحة العالمية، بالتعاون مع مركز الباسك للطهي، بتقديم المنتدى العالمي الثاني

في  2016نيسان/أبريل  29إلى  27لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطهي والتذّوق الذي انعقَد الحقًا من 

إطار مبادرات شبكة فّن الطهي والتذّوق التابعة لمنظّمة  تجدُر اإلشارة إلى أّن هذا الحدث يندرج فيليما، بيرو. 

 السياحة العالمية. 

 22) االبتكار، الحوكمة، والمسارات الحاسمةحلقة دراسية لمنظّمة السياحة العالمية حول مستقبل السياحة:  (ه )

وبالتعاون مع مؤّسسة  2016ُعقَِدت هذه الحلقة الدراسية في إطار معرض "فيتور" (: 2016كانون الثاني/يناير 

كما تطّرقت إلى وما بعده.  2040يوليسيس، وناقشت سيناريوهات نوعية بشأن مستقبل السياحة بحلول عام 

 .لحاسمة والتغيّرات المؤّسسية المطلوبة لمقاربة المجموعة الفرعية من السيناريوهات الذكيةاالبتكارات والمسارات ا

المؤهاّلت  أصحابالمهنيين في مجال السياحة من كوكبٍة من  معتضّمنت الحلقة الدراسية عروًضا وحلقات نقاش 

 من القطاَعين العام والخاّص، وكذلك من األوساط األكاديمية. وذلك ، العالية

ُعقَِد المؤتمر (: 2016كانون الثاني/يناير  22) المؤتمر الثاني لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة التسّوق (و )

الجهات المعنية الريادية في قطاع سياحة في إطار معرض "فيتور" للتسّوق، وقّدَم أفكار ورؤى مجموعة من 

 التسّوق، من منظور القطاَعين العام والخاّص على حّد سواء، وبما يمثّل مستوياٍت مختلفة من سلسلة القيمة.  

كانون الثاتي/يناير  22) حول الربط الجّوي ICFنظّمة السياحة العالمية وشركة حلقة العمل المشتركة بين م (ز )

لالستشارات  ICF، قام خبراء من شركة 2016خالل هذه الفعالية التي ُعقَِدت في إطار معرض "فيتور" (: 2016

(، وهي من األعضاء المنتسبين إلى منّظمة السياحة العالمية، SH&Eفي مجال الطيران )المعروفة سابقًا بإسم 

بمناقشة تقنيات ومنهجيات من شأنها أن تمّكن المقاصد من مخاطبة شركات الطيران بحسب المفردات التحليلية 

الخاّصة بها من أجل تقديم مقترحات شاملة تشتمل على بيانات الجدوى، وُرَزم الحوافز، وبيانات التزام أصحاب 

 المصلحة. 

ل حول االقتصاد التشاُركي في أماكن اإلقامة السياحية-االجتماع اإليبيري (ح ) نيسان/أبريل  5-4) األميركي األوَّ

اكن اإلقامة هدَف المؤتمر إلى دراسة وضع االقتصاد التشاُركي في أم( في مونتيفيديو، األوروغواي: 2016

السلبية،  الجوانبالسياحية في أميركا الالتينية، وتحليل آثاره اإليجابية والسلبية، وتشجيع البحث عن حلول تحدُّ من 

فاقات والممارسات إلى تعزيز االتّ  سعى المؤتمر أيًضاوذلك من منظور الشراكات بين القطاَعين العام والخاّص. 

 التوصيات.  تقديمساء المبادئ من أجل في هذا المجال، كما إلى إر الفضلى

نيسان/أبريل  29-27)، المنتدى العالمي الثاني لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطهي والتذّوق (ط )

خاللها من أقيَم المنتدى بالتعاون مع مركز الباسك للطهي، ووفّر منّصةً للخبراء عرضوا ( في ليما، بيرو: 2016

ت حول أربعة مجاالت وقّدمت نماذج ناجحة ودراسات حاال سلّطت الضوء على آخر االتّجاهات أبحاثًا حديثة

ة أمام السياحة الغذائية، أساسية، عولَِج كلٌّ منها في جلسٍة مخّصصة له. شملت هذه المواضيع التحّديات الماثل

والممارسات الفضلى، والتدريب المهني، وتطوير المنتجات المبتكرة. ساهَم المنتدى أيًضا، الذي ضمَّ أكثر من 
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 ،ة منها والقائمة أصالً ، الناشئمشارٍك في دفع عجلة التطوير المهني بالنسبة لكافة المقاصد السياحية الغذائية 2000

 بادل التجارب وتحديد الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي. متيًحا بذلك حيًّزا لت

ي ف(: 2016أيّار/مايو  11مالقة، إسبانيا )، عرض نموذج منّظمة السياحة العالمية المعياري لسياحة النبيذ (ي )

إطار الدورة الثالثة بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية، جرى العرض الرسمي لنموذج المنظمة 

المعياري لسياحة النبيذ في مالقة، إسبانيا، بالتعاون مع منتدى العالمات التجارية الرائدة في إسبانيا، واإلدارة الوطنية 

قامت خمس شركات مصنّعة للنبيذ ُمشاِركة، هي ربيا الدولية إلدارة الفنادق. للسياحة في جورجيا، وكلية ليه روش ما

شركات بارباِديّو، وباغوس ديل ري، وفريكسينت، وغونزالس بياس، وأوسبورن، األعضاء في منتدى العالمات 

يجري تطبيقه في التجارية الرائدة في إسبانيا، بعرض االستنتاجات األّولية المستخلصة من النموذج المعياري الذي 

 إسبانيا والذي يعتمد منهجيةً قابلة للتطبيق دوليًا.  

ل لمنظَّمة السياحة العالمية حول سياحة النبيذ (ك ) ( في منطقة 2016أيلول/سبتمبر  9-7) المؤتمر العالمي األوَّ

ُعقَِد هذا المؤتمر بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للسياحة في جورجيا، كاخيتي المشهورة بصناعة النبيذ في جورجيا(: 

مشارٍك، من بينهم ممثّلون عن الوزارات ومنّظمات إدارة المقاصد السياحية والمنظّمات  200وجمَع أكثر من 

بلًدا، وذلك في إطار صيغٍة مبتكرة حيث أجريت  50وخبراء في مجال السياحة من حوالى  السياحية الوطنية

 الجلسات في أربعة مصانع نبيذ مختلفة في المنطقة. شّكَل الحدث فرصة فريدة الستكشاف ثراء الثقافة الجورجية

أساسي من عناصر سياحة فّن  وهي عنصر –سياحة النبيذ بين المقاصد ل للترويج الخاّلقةوتبادل األفكار  المحلّية

 تنويع المقاصد.  من ركائز الطهي والتذّوق وركيزة متنامية

، للسياحة حول فّن الطهي والتذّوق JATAرض حلقة دراسية مشتركة بين منظّمة السياحة العالمية ومع (ل )

للسياحة، ُعقَِدت الحلقة الدراسية الياباني  JATAبدعوٍة من معرض  :(2016أيلول/سبتمبر  23) طوكيو، اليابان

المشتركة بين منّظمة السياحة العالمية والمعرض حول فّن الطهي والتذّوق في طوكيو، اليابان، كأّول فعالية من 

 نوعها حول فّن الطهي والتذّوق تقيُمها المنظّمة في آسيا. 

ل/أكتوبر  4-1)الجلسة العامة الثامنة والثالثون لألعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية   (م ) تشرين األوَّ

ُعقَِدت هذه الجلسة العامة بصيغٍة مبتكرة،  حكومة جمهورية أرمينيا، دعوةبناًء على في يرفان، أرمينيا: (: 2016

استكشاف روائع الثقافة  إمكانيةقبل جلسات العمل، مّما أتاَح للمشاركين  متنّوعةظيم أنشطة اجتماعية حيث جرى تن

األرمنية. ومن بين جملة األنشطة، حصَل المشاركون على فرصٍة فريدة الختبار فّن الطهي والتذّوق األرمني 

في مدينة يرفان، أو االنضمام  ةسياحية موّجهور مهرجان النبيذ في أرمينيا، أو القيام بجولٍة من خالل حض يلاألص

يوم السياحة الدولي. في هذا اإلطار، اتّفَق األعضاُء المنتسبون الحاضرون على تشكيل فال الوطني بإلى االحت

لمختلف المبادرات الُمدَرجة في خطّة العمل ولتزويد األعضاء بأشكال أكبر دعم لتأمين مجموعة من فرق العمل 

 اون ولتوفير منابر للمشاركة في مجاالت العمل ذات الصلة. من التع جديدة

كانون الثاني/يناير  18) الدورة الثالثة عشرة لجوائز منّظمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في السياحة (ن )

أُدخلت للمرة األولى وبلًدا في أربع فئات.  55مرشًحا من  139من أصل مرشًحا نهائيًا  12: تّم اختيار (2017

جائزة منظمة السياحة العالمية آلداب السياحة كفئٍة جديدة من فئات جوائز المنظمة. وإذ تخضع لتقييم اللجنة العالمية 

زامها وعملها في مجال آلداب السياحة، ترمي هذه الجائزة الجديدة إلى تقدير الشركات والرابطات السياحية إللت

حين النهائيين والفائزين في منتدى الترويج لمبادئ المدّونة العالمية آلداب السياحة وتطبيقها. ُعرضت مشاريع المرشّ 

كانون الثاني/يناير. وشّكلت هذه المشاريع نماذج  16جوائز منظمة السياحة العالمية المنعقد في باالسيو نبتونو في 

من خاللها لمبادئ السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية، والمدّونة العالمية آلداب عن السبل التي يمكن 

أهداف التنمية المستدامة أن تلهم السياحة لغايات التي تنّص عليها السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية ول

مشارٍك  400فجمع  2017ي إطار معرض فيتور المستدامة في العالم أجمع. أما حفل توزيع الجوائز الذي ُعقد ف

من الجهات الراعية  درفيعي المستوى. وقد حظيت الدورة الثالثة عشرة لجوائز منظّمة السياحة العالمية بدعم عد

 والشركاء، ما جعلها مشروًعا ذاتّي التمويل بالكامل.

( 2017أيَّار/مايو  9-8) المنتدى العالمي الثالث لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطهي والتذّوق (س )

حول سياحة فّن الطهي والتذّوق إلى جذوِرها  للمنتدى العالمي 2017عادت دورة عام في سان سيباستيان، إسبانيا: 

هو أحد المنظّمين القيّمين  في سان سيباستيان إسبانيا وجواِرها. فمركز الباسك للطهي منطقة سان سيباستيان فيفي 

ين. على كافة منتديات منّظمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطهي والتذّوق، ويُقاُم المنتدى العالمي هناك كّل عامَ 

فريدة من نوعها، حيث أجريت مختلف الفعاليات في مراكز متنّوعة مختّصة الجديدة وال الصيغةُعقَِد المنتدى أيًضا ب

 غنى منتجات سياحة فّن الطهي والتذّوق المحلّية. بفّن الطهي والتذّوق في إقليم الباسك، مّما سمَح بتسليط الضوء على 
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حزيران/يونيو  30-26) العمل الميداني في إطار النموذج المعياري للرحلة المبهجة: مندوزا، األرجنتين (ع )

الميداني في إعداداً إلطالق النموذج المعياري الثاني لسياحة النبيذ في مندوزا، األرجنتين، أجرَي العمل (: 2017

 حزيران/يونيو من أجل القيام بالزيارات التقنية وعقد اإلجتماعات مع المشاركين في المشروع.

ُعقَِدت ( في مدريد، إسبانيا: 2017يو أيَّار/ما 10) ة في المدن سياحة المستدامالالمائدة المستديرة حول  (ف )

حلقة النقاش هذه بالتعاون مع مدينة مدريد وبدعٍم من وزارة الطاقة والسياحة واألجندة الرقمية في إسبانيا، وذلك 

ديًدا زيادة الوعي ضمن إطار االحتفال بالسنة الدولية، فشّكلت فرصةً استثنائية للمساهمة في تحقيق أهدافها، وتح

.  كان الحدث منسجًما أيًضا مع المجاالت الخمسة األساسية للسنة الدولية للسياحة سياق الُمُدنة في لسياححول دور ا

الدمج االجتماعي وتوليد فرص العمل والحّد (  2( النمو االقتصادي الشامل والمستدام، و)1من أجل التنمية، وهي: )

( 5( القيم والتنّوع واإلرث الثقافي، و)4والتغيّر المناخي، و)( كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة 3من الفقر، و)

التفاهم المتبادل والسالم واألمن. جرى كذلك التداول بشأن التغييرات الواجب إجراؤها لتصبَح السياحة أداةً أكثر 

 المدن.  في سياحةلفعالية للتنمية المستدامة ل

 المنشورات  .2

ومنشور واحد تقارير عالمية لألعضاء المنتسبين، قام برنامج األعضاء المنتسبين بنشر تقرير إقليمي واحد، وستّة   4.

 صادر عن شبكة المعارف: 

صدَر هذا التقرير : المجلّد الرابع: السياحة في أفريقيا: أداة  للتنمية –إقليمي لألعضاء المنتسبين  تقرير (أ )

، وتضّمَن تقييًما للوضع الحالي لتطوير المنتجات السياحية في أفريقيا. يقترح هذا Casa Africaبالتعاون مع هيئة 

َم خال والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية في مديين، كولومبيا،  الحاديةل الدورة التقرير الذي قُدِّ

 منهجيةً خاّصة بالمنظّمة من أجل تطوير المنتجات السياحية، يمكُن تطبيقها على المقاصد األفريقية. 

التقرير العالمي بشأن الشراكات بين القطاَعين  –ير العالمي لألعضاء المنتسبين: المجلّد الحادي عشر التقر (ب )

وهو يسعى إلى : نُِشَر التقرير بالتعاون مع العضو المنتسب معهد غريفيث للسياحة، العام والخاّص: تنمية السياحة

اختيَرت مجموعة من للتنمية.  كأدواتٍ والحاجة إليها  تسليط الضوء على دور الشراكات بين القطاَعين العام والخاصّ 

عن مختلف أنواع الشراكات ما بين القطاَعين العام والخاّص في مروحٍة دراسات الحاالت ليس فقط إلعطاء لمحة 

واسعة من السياقات الجغرافية، بل إلبراز السبل التي يمكن من خاللها للمبادرات المبتكرة أن ترسي أسس التنمية 

ين األطراف المعنية السياحية الناجحة. تمثّل القصُد من هذا التقرير في نشر هذه االبتكارات وتحفيز التعاون ما ب

بالقطاع السياحي في العالم أجمع من أجل إقامة شراكات فّعالة. ولسوف تُفضي هذه الشراكات بدورها إلى تنميٍة 

 سياحية شاملة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

: الصادر باالشتراك الدروب والمسارات الثقافية –لتقرير العالمي لألعضاء المنتسبين: المجلّد الثاني عشر ا (ج )

. يُلقي التقرير الضوء على االتّجاهات (ATB)ار مع أحد األعضاء المنتسبين، وهو وكالة السياحة في جزر البلِي

خاللها للدروب والمسارات الثقافية أن من الحالية في مجال السياحة الثقافية، ويقّدُم أفكاًرا حول السبل التي يمكن 

المية، ال سيّما تساهَم في التنمية السياحية. فلطالما شّكلت الدروب الثقافية ميزةً تنافسية ال يُستهاُن بها في المقاصد الع

 بالنسبة إلى السيّاح الثقافيين الذين يستمتعون بالمنتجات السياحية األكثر ابتكاًرا والتجارب القيّمة كزّوار. 

: ُعِرَضت هذه النسخة األخيرة قّوة سفر الشباب –الث عشر التقرير العالمي لألعضاء المنتسبين: المجلّد الث (د )

وهي تعّوُل على المعارف والخبرات الواسعة ، 2016من تقرير قّوة سفر الشباب في معرض برلين الدولي للسياحة 

م قدِّ تُ ، و(WYSE)، وهو االتّحاد الدولي لسفر الطاّلب الشباب والسياحة التعليمية منتسب عريق في المنظّمة لعضو

القيمة المستمّدة من التعاون بين المؤّسسات الخاّصة والهيئات العاّمة في تلبية المتطلّبات  تُبِرزعّدة دراسات حاالت 

 المتغيّرة باستمرار لسياحة الشباب. 

نحو نقلٍة قدرة السياحة على إحداث التحّوالت:  –ي لألعضاء المنتسبين: المجلّد الرابع عشر التقرير العالم  (ه )

َم هذا التقرير أيًضا في إطار معرض برلين الدولي للسياحة : ل مسافٍر أكثر مسؤوليةنوعية من أج ، وقد أِعدَّ 2016قُدِّ

ب، كرواتيا. يرمي هذا التقرير إلى إبراز باالشتراك مع أحد األعضاء المنتسبين، وهو معهد السياحة في زغر

 مبادرات من واقع الحياة تعكُس اإلمكانات الهائلة للسياحة التحويلية في اإلسهام بالتنمية السياحية. 

التقرير العالمي الثاني حول سياحة المثليات  –التقرير العالمي لألعضاء المنتسبين، المجلّد الخامس عشر  (و )

َم هذا التقرير خالل المؤتمر العالمي السنوي والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية : قُدِّ

، وقد أِعدَّ باالشتراك مع الرابطة نفسها، وهي أحد IGLTA 2017 -للرابطة الدولية لسفر المثليين والمثليات 
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المنتسبين إلى المنظّمة. يقّدُم التقرير مجموعةً من التوصيات الموّجهة إلى الجهات المعنية بالقطاع السياحي األعضاء 

والمهتّمة باستقطاب سياحة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايير الهوية الجنسانية، وتحقيق الفائدة 

شُف فيه أوجه التنّوع والتعقيد التي تنطوي عليها هذه السياحة، كما القصوى المتأتّية من هذا النوع من السياحة. تُستك

من التوصيات إلى الجهات المعنية بالسياحة لفهم المسافرين المثليين أو مزدوجي الميل  سلسلةً  يعرُض في المقابل

الحاالت قّدمتها  الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية بشكٍل أفضل. وتُثري المنشور أيًضا قائمة شاملة من دراسات

 جهات مختلفة معنية بالقطاع السياحي استفادت من اجتذابها لهذه الفئة من المسافرين. 

العالمي الثاني حول سياحة فّن الطهي التقرير  –العالمي لألعضاء المنتسبين، المجلّد السادس عشر  لتقريرا (ز )

َم هذا التقرير خالل المنتدى العالمي الثالث لمنّظمة السياحة العالمية حولوالتذّوق سياحة فّن الطهي والتذّوق في  : قُدِّ

ائيين في مجال السياحة وفّن الطهي والتذّوق من ذوي سيباستيان، إسبانيا، وعرض أمثلة متعّددة من أخصّ  نسا

المعاهد التدريبية.  فيالمؤّسسات السياحية كما  وذلك فيالخبرات الواسعة في المنظّمات الدولية وإدارة المقاصد، 

يتطّرق التقرير العالمي الثاني حول سياحة فّن الطهي والتذّوق إلى أحدث االتّجاهات في سياحة فّن الطهي والتذّوق، 

قرير الذي أعّده برنامج تفضالً عن تحاليل الخبراء ودراسات الحاالت التي تُقتَرُح فيها أفضل الممارسات. يعرُض ال

مساِهًما، بينهم دول  أعضاء في منظّمة  60مع دراسات حاالت من منظّمة السياحة العالمية  فيالمنتسبين  ءاألعضا

السياحة العالمية، وأعضاء منتسبون، ومنظّمات شريكة، السبَل التي يمكن خاللها لسياحة فّن الطهي والتذّوق أن تدفع 

للسياحة المستدامة. ويطرُح التقرير ه الوقت عينعجلة السياحة العصرية في خلق تجارب أصيلة مع الترويج في 

مقّدمة لمجموعة متنّوعة من الموضوعات المتعلّقة بسياحة فّن الطهي والتذّوق، مثل دراسات الحاالت حول تطوير 

المنتجات والخبرة في سياحة فّن الطهي والتذّوق، والتحّديات، والتواصل والتسويق للعالمات التجارية، والممارسات 

افة إلى التدريب والمهارات في سياحة فّن الطهي والتذّوق. باإلجمال، يقّدم التقرير العالمي الثاني حول الجيّدة، باإلض

لى مستقبل عوالتذّوق اليوم، كما يلقي نظرة  وضع سياحة فّن الطهي عنسياحة فّن الطهي والتذّوق منظوًرا شموليًا 

 القطاع. 

: تشّكُل السياحة سّد الفجوة بين النظرية والتطبيق –إصدار شبكة المعارف: االبتكار في مجال السياحة  (ح )

. وهذه التحّوالت المستمّرة تستدعي من كافة القيّمين على السياحة، النموّ دائم متبايٍن ونشاطًا دائًما التطّور في عالٍم 

م أو الخاّص، وكذلك من األوساط األكاديمية، التحلّي بالمرونة والفطنة من أجل التكيّف سريًعا سواء من القطاع العا

، أضحى االبتكار عنصًرا أساسيًا من عناصر التنمية السياحية الناجحة في ظّل هذه الخلفيةمع السياق المتغيّر. 

تتناوُل ممارساٍت مبتكرة نُفِّذت بنجاح في  والمستدامة. يعرُض هذا المنشور دراسات حاالت متعّددة من حول العالم

مجاالت تطوير المنتجات والحوكمة، فعّززت القدرة التنافسية للمقاصد واعتمدت غالبًا على التكنولوجيا المتطّورة. 

 وقُدَِّمت دراسات الحاالت الُمختارة هذه حول كيفية سّد الفجوة بين النظرية والتطبيق خالل المنتدى العالمي الثاني

 لشبكة المعارف التابعة لمنظّمة السياحة العالمية 

، أجرت منظمة الراهنةلألعضاء من كافة أنحاء العالم بشأن القضايا  الحاليةاآلراء والتصورات  استعراضسعياً إلى   5.

 السياحة العالمية استطالعين إلكترونيْين لآلراء بغرض فهم وجهات النظر الحالية في مجاالت العمل التالية على نحٍو أفضل: 

)النتائج واردة في التقرير العالمي الثاني لمنظمة السياحة  استطالع حول سياحة فن الطهي والتذّوق (أ )

 (العالمية حول سياحة فن الطهي والتذّوق

)النتائج  الجنسانية استطالع حول سفر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية (ب )

واردة في التقرير العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 

 ومغايري الهوية الجنسانية(.

.6 إلضافية التالية: يجري العمل على إعداد التقارير ا 

 التقرير العالمي لمنظّمة السياحة العالمية حول السياحة الرياضية (أ )

 التقرير العالمي لمنظّمة السياحة العالمية حول إدارة تجربة الزائر  (ب )

 التقرير العالمي لمنظّمة السياحة العالمية حول السياحة الشاملة  (ج )
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 النماذج المعيارية  .3

العام إنشاء إطار رسمي يمكن فيه للقطاَعين قامت منظّمة السياحة العالمية بتطوير منهجية النماذج المعيارية من أجل   7.

تُراعي  مستدامة يز القدرة التنافسية في بيئةٍ والخاّص أن يعمال مًعا لتشاُرك المعارف وتنفيذ مشاريع سياحية من شأنها تعز

، 365المنهجية في النماذج المعيارية الثالثة التي جرى تطويرها في العام الفائت، وهي:  . ولقد اعتُِمَدت هذهآداب السياحة

 نموذج منظّمة السياحة العالمية المعياري لسياحة النبيذ: الرحلة المبهجة. والوقت الثمين، 

نموذج منظّمة السياحة في أعقاب الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة، قامت منظّمة السياحة العالمية بتطوير   8.

، وهو نموذج  معياري يطرُح منهجيةً مبتكرة لتحديد العالقة المترابطة العالمية المعياري لسياحة النبيذ: الرحلة المبهجة

جوانب القائمة بين الشركات المصنّعة للنبيذ والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك تأثيراتها على التاريخ المحلّي واإلقليمي، وال

َر المشروُع التجريبي في إسبانيا مع  االقتصادية،-جتماعيةاال مات منتدى العالوهو  ين،المنتسب اءعضاألأحد والثقافة. طُوِّ

التجارية الرائدة في إسبانيا، وبالتعاون مع شركات مصنّعة للنبيذ أعضاء في المنتدى، هي شركات بارباِديّو، وغونزالس 

، وباغوس ديل ري. يرمي هذا النموذج المعياري إلى توفير طريقة مبتكرة وبياس، ومجموعة فريكسينت، وأوسبورن

إلسبانيا وثقافتها من خالل الشركات المصنّعة للنبيذ األعضاء في المنتدى المذكور، وتلبية متطلّبات األنماط الناشئة للترويج 

ي، وصورة العالمة التجارية، واستراتيجية من المستهلكين. قامت المنّظمة أيًضا بتطوير التصميم الفنّي للنموذج المعيار

تطوير المنتجات، وخطّة التواصل، ونموذج اإلدارة. يمكن التعديل على هذا المشروع لتطبيقه في مقاصد أخرى تستوفي 

ل لمنّظمة السياحة العالمية  حول سياحة المعايير المحّددة في النموذج. يُذَكر أّن الدراسة قُدَِّمت خالل المؤتمر العالمي األوَّ

 (. 2016أيلول/سبتمبر  9-7النبيذ، في منطقة كاخيتي في جورجيا )

يعمُل برنامج األعضاء المنتسبين حاليًا على الخطوات األّولية لتكرار النموذج المعياري للرحلة المبهجة في مندوزا،   9.

 األرجنتين. 

 شبكات منظّمة السياحة العالمية وفرق عملها  .4

مشترك الهتمام االمجاالت ذات ال بحسب مًعا ُمضاعفة لألعضاء عن طريق جمعهم سعيًا من أجل توفير قيمةٍ   10.

التي  شبكات منظّمة السياحة العالميةخطّة العمل، أطلَق برنامج األعضاء المنتسبين إطار وتصميم أنشطة محّددة ضمن 

الحكومية والهيئات الحكومية واألكاديمية جهات معنية من المنظّمات غير –تشّكُل حيًّزا للتعاون الناشط بين أعضاء المنظّمة 

لمعالجة قضايا ملّحة متعلّقة بالسياحة وذات اهتمام مشترك. أّما هدفها الرئيسي فيتمثّل في تعزيز قيمة الشراكة عن طريق  –

شبكات  عبتكرة. جرى لغاية اآلن إنشاء أربتيسير مشاركة كافة الجهات الفاعلة، وتبادل المعارف، وتطوير المشاريع الم

 شبكة المعارف، وشبكة فّن الطهي والتذّوق، وشبكة سياحة التسّوق، وشبكة سياحة المدن. تابعة للمنظّمة هي: 

الذي عالوةً على ذلك، وعلى إثر إتمام المراحل الثالث األولى من "النموذج المعياري للرحلة المبهجة، إسبانيا"،   11.

(، اقتُِرَح إنشاء 2016 أيّار/مايو 11العالمية )مالقة،  لتنفيذي لمنظّمة السياحةخالل الدورة الثالثة بعد المئة للمجلس ا ُعِرضَ 

شبكة  –"الرحلة المبهجة وهي شبكة لسياحة النبيذ، شبكة منظّمة السياحة العالمية لسياحة النبيذ:  –ة المبهجة الرحل

المشاركة  أحكام وشروط ُد في المرفق الثالثتر(. ")يُشار إليها في ما يلي بـ"الشبكةمية لسياحة النبيذ" المنظّمة السياحة الع

في الشبكة. وترمي هذه الشبكة إلى تيسير التنسيق بين التطبيق األول الذي حصل في إسبانيا وبين التطبيقات األخرى التي 

، خالل عام في مندوزا، األرجنتين الجاري تطويره حاليًاستحصل في أنحاء أخرى من العالم، على غرار النموذج المعياري 

2017. 

باب اإلنضمام إلى الشبكة مفتوح  أمام كافة أعضاء منظمة السياحة العالمية )الدول األعضاء، األعضاء  إنّ  (أ )

 المشاركين واألعضاء المنتسبين( الذين شرعوا بتطوير نموذٍج معياري لمنظمة السياحة العالمية لسياحة النبيذ.

توقيع إتفاق في كّل مّرة مع األعضاء الذين نفّذوا نموذجهم وسيُصار إلى تحديد رسٍم سنوي، كما سيتّم  (ب )

المعياري. وباإلمكان أن يُوسَّع هذا النسق ليشمل نماذج معيارية أخرى، في مجاالٍت أخرى، من الممكن أن تُنفّذ في 

 المستقبل.

لتوسيع يتضّمن اإلسم "الرحلة المبهجة"  واكون للشبكة شعار  على شكل "ختم" وألغراض التواصل، سي (ج )

م بهدف إبراز النص. وترد في المرفق الثاني ""شبكة منظمة السياحة العالمية لسياحة النبيذ ، إلى جانب رمٍز ُصمِّ

 طبّق في النماذج المعيارية المستقبلية.تُ ي ستال الشعار الخاصّ المبادئ التوجيهية إلستخدام 

مة السياحة العالمية لسياحة النبيذ" شبكة منظ –ويجوز ألعضاء شبكة سياحة النبيذ "الرحلة المبهجة  (د )

اإلسم مع شعار المبادرة اإلقليمية التي يشاركون  واستخدميإذٍن صريح باإلستخدام أن وللكيانات التي تحصل على 
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 فيها وفقاً لألحكام والشروط المنصوص عليها ألجل هذه الغاية.

إلجراءات استناًدا إلى مجاالت العمل المتعلّقة بشبكات نُفِّذت سلسلة من امنذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العامة،   12.

  ، وهي التالية: سياحة العالميةمنظّمة ال

َمت لتشجيع منّصة تنمية المواهب ضمن شبكة المعارف:  –تعزيز المواهب من خالل الشراكة  (أ ) ُصمِّ

من القطاَعين العام والخاّص  ميةمن خالل الربط بين أعضاء منظّمة السياحة العالفي مجال السياحة المواهب الشابة 

 طاّلب متفّوقين واختصاصيين شباب من األعضاء المنتسبين إلى المنظّمة. وبين 

ُعقَِد هذا االجتماع في إطار مؤتمر منظّمة السياحة الجزء الخاّص بأوروبا:  –اجتماع شبكة المعارف  (ب )

العالمية حول تنمية المواهب والتعليم في مجال السياحة في بيلباو، إسبانيا، وهدَف إلى تعزيز قيمة المشاركة في 

عالقات ضمن أوساط شبكة المعارف، وذلك مع الدول الفرص ملموسة لبناء  خلقعن طريق  شبكة معارف ناشطة

 منظّمة السياحة العالمية.  فياألعضاء المنتسبين األعضاء و

للمتاجر الكبرى، تقديم شبكة سياحة التسّوق التابعة لمنظّمة السياحة العالمية خالل القّمة العالمية  (ج )

القّمة العالمية للمتاجر الكبرى هي منّصة النقاش الرائدة في العالم للمدراء وكبار المسؤولين زيوريخ، سويسرا: 

ن بقطاع المتاجر الكبرى، بما في ذلك العالمات التجارية، والموّردين، ين وأصحاب المصلحة المعنيالتنفيذيي

وشركات الخدمات. وللمّرة األولى، ُدِعيَت منّظمة السياحة العالمية، وقّدمت شبكة سياحة التسّوق التابعة لها، 

-26في  2016عقدت القّمة في دورتها لعام وتشاطرت معارفها حول دور التسّوق في تطوير المنتجات السياحية. ان

ظيم مجموعة إنتركونتيننتال للمتاجر الكبرى، بالتعاون مع سلسلة نتيو في زيوريخ، سويسرا، وكانت من أيّار/ما 27

 السويسرية.  Jelmoliمتاجر 

عالمية الرامية إلى مواصلة تعزيز التعاون بين منظّمة السياحة الاجتماعات شبكة فّن الطهي والتذّوق:  (د )

والمنظّمات األخرى الممثّلة في مجال فّن الطهي والتذّوق، وإنشاء فرص تشبيك جديدة، ومناقشة المستجّدات منذ 

في مقّر  2017تّموز/يوليو  6االجتماع األخير. عقدت االجتماعات األخيرة لشبكة فّن الطهي والتذّوق بتاريخ 

 مشارًكا.  45، حيث استُضيَف Madison MKالمنظّمة، بتنظيٍم مشترك مع العضو المنتسب 

تهدُف مبادرة رؤساء البلديات من أجل السياحة، المندرجة ضمن مبادرة رؤساء البلديات من أجل السياحة:  (ه )

شبكة سياحة المدن، إلى االعتراف بالدور الهاّم للسياحة كقّوٍة تدفُع بعجلة النمو االقتصادي والتنمية بحيث يُصار إلى 

البلديات من أجل يُذَكر أّن مبادرة رؤساء إدراجها صراحةً كأولوية في األجندة الحضرية على المستوى العالمي. 

ل لدى إطالق  السياحة مفتوحة  أمام أّي رئيس بلدية مهتّم، بغّض النظر عن حجم المدينة، وقد عقدت اجتماَعها األوَّ

تشرين  2-1سياحة المدن )األقصر، مصر، حول امسة شبكة سياحة المدن، بمناسبة انعقاد القّمة العالمية الخ

 (. 2016الثاني/نوفمبر 

تهدُف هذه المبادرة التي تندرج ضمن شبكة سياحة المدن إلى تعزيز التبادل عّمان: -: مالقةمبادرة النظراء (و )

وسيُفضي التعاون بين مدينة عّمان ومدينة مالقة إلى تبادل الخبرات بين المدن والنهوض بالتنمية السياحية في المدن. 

 لتعاون المستقبلية بين المدن. في مجال السياحة الثقافية، كما سيكوُن بمثابة مرجع رائد لمشاريع ا

لألعضاء المنتسبين الراغبين في تبادل  فرق العملباإلضافة إلى الشبكات، تدعُم منظّمة السياحة العالمية أيًضا   13.

. تشّكُل فرق العمل نقطة انطالق هاّمة لتبادل المعارف اهتماٍم متبادلذات  قطاعات سياحيةالخبرات مع جهات أخرى في 

قاعدةً يمكن تطوير مبادرات أخرى على أساِسها. بمناسبة الجلسة العامة الثامنة والثالثين لألعضاء  تمثّلكما وتوليدها، 

ل/أكتوبر  4-3المنتسبين التي ُعقَِدت في يرفان، أرمينيا في  ، تقّرر تشكيل فرق عمل ضمن برنامج 2016تشرين األوَّ

 Redشبكة بطلٍب من السياحة المتاحة للجميع )ع التالية: األعضاء المنتسبين. وتّم إنشاء فرق عمل تُعنى بالمواضي

Estable بطلٍب من اتّحاد سفر الشباب )بطلٍب من جوجل وجامعة كيوتو(؛ التكنولوجيا والسياحة (؛(WYSE ؛) السياحة

عة الرابطة الفدرالية لصناعلى المحّك )بطلٍب من (؛ والمقاصد Fundación Starlight)بطلٍب من مؤّسسة العلمية 

)بطلٍب من مؤّسسة قطاع تنظيم االجتماعات (، وICTE)بطلٍب من معهد  الجودة في السياحة(؛ وBTW السياحة األلمانية

IMEX  .)والرابطة الدولية لالجتماعات والمؤتمرات 

إطار  ستُقدَّم كافة فرق العمل رسميًا خالل الجلسة العامة التاسعة والثالثين لألعضاء المنتسبين، التي ستنعقد في  14.

 الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في تشنغدو، الصين. 
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مذّكرة تفاهم مع عّدة أعضاء  27جرى توقيع في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز التعاون مع األعضاء المنتسبين،   15.

زيز التعاون بين المنّظمة للمنظّمة. وتهدُف المذّكرات إلى تعمنتسبين في المنظّمة منذ انعقاد الدورة األخيرة للجمعية العامة 

 المنتسب المعني )أنظر المرفق الثاني لالطاّلع على وصٍف موجز عن كّل مذّكرة تفاهم(.  والعضو

 مسائل أخرى  ثالثا. 

.A/22/11(b) . 16ة اقتُِرَحت عّدة تعديالت على النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين وفق ما هو وارد في الوثيق 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامة رابعا. 

.17 :أنمدعوة إلى الجمعية العامة  

األعضاء المنتسبين، بما في ذلك النماذج  برنامج للمبادرات المنفّذة في إطار خطّة عملبالدور البنّاء  تقرّ  (أ )

وفرق العمل والتقارير والمشاريع المشتركة مع برامج أخرى والحلقات الدراسية الفنّية،  والشبكات المعيارية

 والفعاليات المتخّصصة، وكذلك بتزايد عدد األعضاء المنتسبين الذين يشاركون فيها؛ 

واإلنخراط الفاعل في مجاالت وتشّجع مشاركة الدول األعضاء في شبكات المنظّمة القائمة وفرق عملها،  (ب )

 جديدة لتبادل الخبرات؛

أهمية منهجية النموذج المعياري والمواد ذات الصلة الُمعّدة من جانب األمانة، بما في ذلك  تأييدوتواصل  (ج )

بما ذلك المرحلتين األسماء والعالمات الخاّصة بها، مع االعتراف باندراجها ضمن عالمة منظّمة السياحة العالمية، 

المنهجية اإلطار األمثل الذي يتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في مجال تشاطر الرابعة والخامسة، بوصف هذه 

 المعرفة وتطوير مشاريع تعّزز التنفاسية في ظل بيئٍة مستدامة ومراعية آلداب السياحة؛

وتحيط علًما بمواصلة العمل على تعميم جوائز منّظمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار وتعزيز حضورها  (د )

 بوصفها سبيالً لالعتراف بأهمية إسهام السياحة في المجتمع؛ 

قّر تياحة العالمية لسياحة النبيذ"، وشبكة منظمة الس –دعم إنشاء شبكة سياحة النبيذ، "الرحلة المبهجة تو (ه )

 التي ستُطبَّق على النماذج ،أحكام وشروط المشاركة في الشبكة والمبادئ التوجيهية إلستخدام شعارها المحّدد

 . المعيارية المستقبلية
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Annex I:  General situation of the Affiliate Members 

(a) The number of Affiliate Members is currently 494. 

(b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

 (i) Africa: 26 

 (ii) Americas: 109 

 (iii) Asia-Pacific: 61 

 (iv) Europe: 282 

 (v) Middle East: 16 

(c) The Affiliate Members represent the following areas: 

 (i) University and Research Programs: 130 

 (ii) Professional Associations: 50 

 (iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards:  63   

 (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 48 

 (v) Destination Management Organizations: 21 

 (vi) Hotels / Accommodation: 22 

 (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 23 

 (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 45 

 (ix) Air, Rail & Road Transport: 13 

 (x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  19 

 (xi) Mass Media:  9 

 (xii) Other activities: 51  

(d) 84 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(e) Since the last General Assembly, 89 Affiliate Members have joined the Organization.  
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Annex II:  Memoranda of understanding signings 

The MoUs aim to enhance collaboration between UNWTO and the respective Affiliate Member in the areas of 
research and the promotion of best practices. Since the last session of the UNWTO General Assembly, 
numerous Memoranda of Understanding have been signed with various Affiliate Members of UNWTO: 

2015 

(a) Clúster de Turismo de Montaña: to promote innovation in tourism as a key instrument in 
tackling deseasonalization; 

(b) Japan Travel and Tourism Association (JTTA): both parties will exchange information for 
the purposes of mutually enhancing statistical collection, analysis and research relating to 
trends, perspectives and methodology; 

(c) University of the Church of Deusto:  to promote the creation and dissemination of 
knowledge, within the framework of the Knowledge Network of the UNWTO Affiliate 
Members Programme, in order to reduce the current gap between the supply and demand 
of tourism research and promote the future role of the Network in relations within the 
tourism sector for the advancement of the global debate; and 

(d) Ostelea School of Tourism & Hospitality: promote the development of knowledge within the 
tourism sector. 

2016 

(e) Government of Armenia: to organize the 38th UNWTO Affiliate Members Plenary Session 
in Yerevan, Armenia; 

(f) Bench Events: to actively support and participate in relevant events organised by the 
parties; 

(g) Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR): regarding the publication of “UNWTO 
Knowledge Network Issue Paper Series, Volume II, Issue 1: Talent Development – Key for 
Destination Competitiveness”; 

(h) FUNDACIÓN EOI: to launch a set of initiatives aimed at improving the management quality 
of companies in the tourism sector, in the territories and regions that UNWTO considers 
relevant and appropriate; 

(i) Fundación Junípero Serra: to promote the creation and dissemination of knowledge, as an 
integral part of UNWTO Knowledge Network, in order to reduce the gap between supply 
and demand in the field of tourism research; 

(j) Government of Georgia: to organize the 1st UNWTO Global Conference on Wine Tourism 
in Tbilisi and Kakheti Region, Georgia; 

(k) Horwath HTL: to explore development and investment opportunities in tourism, hospitality 
and leisure, in mature and emerging markets; 

(l) Hostelling International: to promote global travel and interaction with the objective of 
increasing mutual understanding among different peoples as well as to acknowledge and 
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encourage the significance of Youth Tourism on education;  

(m) International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA): regarding the Publication of the 
2nd Global Report on LGBT Tourism; 

(n) Madison MK: regarding the Publication of Visitor Experience Management; 

(o) Government of Peru: to organize the 2nd UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism; 
and 

(p) The World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation: regarding 
strategic collaboration in all matters that concern youth, student and educational travel. 

2017 

(q) Government of Argentina: to organize the 2nd UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism and development of Wine Tourism Prototype in Mendoza; 

(r) Basque Culinary Center: to organize the 3rd UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism; 

(s) Chemonics International Inc.: Sponsorship of UNWTO, Government of Jamaica and World 
Bank Group Conference on Jobs and Inclusive Growth: Partnerships for Sustainable 
Tourism; 

(t) Elite Touring: Provide buses for the Round Table on Sustainable Urban Tourism; 

(u) IMEX: Collaboration in matters regarding the sustainable development of the meetings and 
events industry; 

(v) Government of Jamaica: to organize UNWTO, Government of Jamaica and World Bank 
Group Conference on Jobs and Inclusive Growth: Partnerships for Sustainable Tourism; 

(w) Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and Gurunavi: to jointly publish Affiliate 
Members Report on Gastronomy Tourism: Japan; 

(x) La Rochelle Business School: promoting international internships for selected students 
from LRBS at UNWTO; 

(y) Juraj Dobrila University of Pula: promoting international internships for selected students 
from JDUP  at UNWTO; 

(z) The Ostelea School of Tourism & Hospitality: on the preparation of Global Report on 
Sports Tourism; and 

(aa) Government of Thailand: to organize the 4th UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism. 
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Annex III:   The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network 

‘THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE TOURISM NETWORK’: DESCRIPTION AND TERMS 
AND CONDITIONS OF PARTICIPATION  
 
INTRODUCTION  
 
Wine tourism, an essential component of food tourism, has become in recent years a strategic 
component that allows us to experience the culture and lifestyle of the different places and a 
determining factor when selecting destinations.  
Wine tourism presents the classic values that are associated with new trends in tourism: respect for 
culture and tradition, authenticity, experience… 
Also, wine tourism represents an opportunity to boost and diversify tourism, promote local economic 
development, involving different professional sectors (producers, expert sommeliers, gourmet shops...) 
and incorporates new uses to the primary sector.  
In the words of Dr. Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General, "Wine tourism represents a growing 
segment with immense opportunities to diversify demand."  
This prominent role of wine tourism in the choice of destination and tourism consumption has resulted in 
the growth of wine tourism offerings based on quality local products and in the consolidation of a market 
for wine tourism.  
For these reasons, to promote the development of this tourism segment, UNWTO has decided to launch 
its wine tourism network: The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network. 
 
WHAT IS "THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE TOURISM NETWORK"  
 
“The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” is a forum for work and reflection within the 
framework of the Affiliate Members Programme in which participants will be able to interact, share and 
access relevant information.  
They can also benefit from a platform to generate, disseminate and apply specific knowledge in order to 
take advantage of the enormous potential of gastronomy to mobilize a wide variety of sectors and 
resources.  
In this forum, experts, destinations, academic institutions and a wide variety of public and private sector 
actors can work together in shaping the future of the tourism sector linked to wineries.  
 
Objectives  
 

 To promote the dissemination of trends with the aim of improving the development and 
management of wine tourism, and transmit successful experiences of initiatives at a global 
level.  

 To promote the concept of innovation in wine tourism, trying to lay the foundations for 
sustainable development.  

 To promote the creation of an instrument of knowledge for UNWTO Members about the 
potential of wine tourism by encouraging the participation of all stakeholders in the sector.  

 To promote the collaboration of the UNWTO with other representative organizations in the 
field of wine tourism.  

 To promote training programmes and research on wine tourism in collaboration with other 
institutions.  

 To establish mechanisms of exchange among UNWTO members and to define needs and 
issues in the development of wine tourism.  
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TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN “THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE 
TOURISM NETWORK” 
 
Members of “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” must comply with these rules. The 
UNWTO reserves the right to suspend or terminate the membership of entities in the Network at any 
time and without any economic or other liability in case of non-compliance and if they no longer qualify 
to participate, as well as for any other duly justified cause.  
 
1.  Membership 
 
Membership in “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” (hereinafter referred to as “the 
Network”) is open to all UNWTO Members (Member States, Associate Members and Affiliate Members) 
that:  
 

 have led the development of a UNWTO prototype on wine tourism;  

 comply with all obligations arising from the membership described below and with the 
terms and conditions included in this document.  

 
2.  Obligations of the members of the Network 
 

 Maintain their status as a UNWTO Member;  

 Respect, meet and disseminate the principles, values, standards and policies of the 
UNWTO;  

 Respect and comply with the agreements concluded and the decisions taken by the organs 
of the Affiliate Members, as well as by the governing bodies of the UNWTO;  

 Respect and comply with the UNWTO's guidelines and conditions of use the signs of the 
UNWTO and of the “Joyful Journey, a UNWTO Wine Tourism Network”, and ensure that 
they are likewise respected and fulfilled by their own members and collaborators;   

 Respect and observe the UNWTO Global Code of Ethics for Tourism;  

 Comply with the conditions described in section 8 "Financial provisions"  
 
3.  Legal status and liability  
 
3.1. The UNWTO shall be exempt from all liability for the acts and omissions of the members of the 
Network and shall not be subject to legal proceedings or be subject to any kind of liability, financial or 
otherwise, with the sole exception of the expressly established precepts in these Terms and Conditions.  
 
3.2. The members of the Network agree to hold free from all responsibility and, if applicable, defend 
the Organization with respect to any legal action, claim or demand related to the member and its 
activities.  
 
4.  Monitoring and evaluation 
 
The UNWTO may at any time carry out an evaluation  of the activities of any member of the Network in 
order to verify that it meets all terms and conditions. The Organization shall send the member of the 
Network, as soon as possible, a report on any monitoring or evaluation carried out.  
 
5.  Use of the name and logos of the Network  
 

(a) Members of the Network may use the attached logo (hereinafter referred to as the “The 
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Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” logo or “seal of the Network”) which shall 
coexist with the logo of the regional initiative in accordance with the protocol of use of the seal of 
the Network:  

 
Endorsement brand “The Joyful Journey – A UNWTO Wine Tourism Network” 

 

 
 

Brand architecture: how the UNWTO logo coexists with the regional logo designated for the 
commercialization of the products designed in the prototype.  Example resulting from the 

exercise carried out in Spain with the Renowned Brands Forum.  
 

  
 

 
(b) Network members may use the name of the Network and of the UNWTO only in relation 
with activities of the Network.  
 
(c) Members of the Network shall not use in any way the name, emblem, abbreviation or flag 
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of the UNWTO in relation with its own affairs or other scope unless they are granted prior written 
authorization by the UNWTO, and comply with the terms and conditions established by the 
Organization.  
 
(d) The UNWTO and the members of the Network shall coordinate and establish a 
communication strategy and policy to be applied in the communication and dissemination of all 
activities jointly carried out. Any action prior to its approval must have the prior agreement of the 
parties.  

 
6. Exclusivity  
 
The parties agree that these terms and conditions do not confer any exclusivity with respect to the 
activities they regulate and that the parties may collaborate in similar activities with other partners.  
 
7. General terms and conditions 
 
7.1. Neither acceptance as a member of the Network nor participation in the Network may be 
interpreted as giving rise to a joint venture or employment relationship or representation between the 
parties, or any other type of relationship from which any kind of shared responsibility shared between 
the member of the Network and the UNWTO.   
 
7.2. The Network member confirms that it is not directly involved in the production of goods, the 
provision of services or any other activity that would be contrary to the objectives or principles of 
UNWTO or the United Nations.  
 
7.3. The member of the Network shall respect the legislation of the countries in which it operates.  The 
member of the Network shall not allow any official of the Organization to receive a direct or indirect 
benefit for due to its participation in the Network or in relation to any subsequent agreement between 
the parties.  
 
7.4. The parties shall not assign, transfer, pledge or otherwise alienate any rights, titles or obligations 
arising from their participation in the Network or this document, except with the prior written approval of 
the other party.  Any of the aforementioned actions that are carried out without such written approval 
shall not be valid.  
 
7.5. The member of the Network shall not be involved in any way in actions or behaviours that could 
have a negative impact on the UNWTO.  
 
8. Financial provisions  
 
8.1. As in the rest of the phases of the prototype, phases 4 and 5 shall have their cost to be defined in 
each case.  
 
8.2 The members of the Network shall pay the amount of 5,000 euros per year for access to 
participation in the Network as described in this Annex. This amount is exempt from any direct or 
indirect taxes and expenses of any nature and may only be adjusted or revised upon written agreement 
of the parties.  
 
8.3.  In case of loss of UNWTO Member status or termination of agreement between the UNWTO and 
the Network member, the annual amount to be paid referred to in 8.1 for the year in which the 
participation in the Network ends shall be prorated to the effective date of loss of UNWTO Member 
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status or termination of such agreement, following UNWTO's prorating policy.  
 
8.4.  If as at every 31 December from the date of signature of the agreement between the UNWTO 
and the member of the Network for the implementation of phases 4 and 5 of the prototype of the 
UNWTO and until the end of the agreement, the member has not paid the amount per year referred to 
in 8.1, the member's participation in the Network shall be deemed to have terminated at that date.  
 
8.5.  The UNWTO may, in accordance with its rules and regulations, receive voluntary contributions 
from Network Members, other Members of the Organization or external sources to support the 
Network's programme of work.  
 
9. Immunities and Privileges 
  
No provision in this Agreement or in relation thereto shall constitute an express or implied waiver of the 
privileges and immunities of the UNWTO.  
 
 
GUIDELINES ON THE USE OF THE “JOYFUL JOURNEY - UNWTO WINE TOURISM NETWORK” 
SIGNS BY ORGANIZATIONS OTHER THAN THE UNWTO SECRETARIAT  
 
1. The logo of the UNWTO Wine Tourism Prototype “The Joyful Journey” 
 
The basic visual communication element of The Joyful Journey is the logo, which includes the name 
“The Joyful Journey” along with the endorsement “A UNWTO Wine Tourism Network” and a symbolism 
that enhances the verbal message.  
 
Members of the “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” may use the “Joyful Journey” 
logo together with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement, provided that such use is 
made in accordance with the values, principles and objectives of the Organization and of the Network 
and in compliance with the terms and requirements established in these Guidelines under the following 
conditions:  
 

(a) The designated official must issue a specific written authorization for a specified period of 
time and, where appropriate, the specific conditions of use;  

 
(b)  The “Joyful Journey” logo along with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement 
must appear in a secondary position, i.e., it should not appear at the same level as the institution;  

 
(c)  The “Joyful Journey” logo along with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement 
may only be used in documents, publications and communications that are directly related to the 
prototype, and provided that the use pursues any of the following aims:  

 

 To support the objectives of the prototype carried out, as well as policies and 
activities of the UNWTO and the “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism 
Network “;  

 To help raise funds for the benefit of the Organization and/or “The Joyful Journey - A 
UNWTO Wine Tourism Network “;  

 To cover educational or informational purposes.  
 

mailto:omt@unwto.org


A/22/11(a) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
17 

All members of the Network have a duty to protect the signs of the Network and those of the UNWTO 
and to take any timely action and do everything on their part to avoid any unauthorized use of both the 
signs of the Network and those of the UNWTO.  
 
2.  The “Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” seal or endorsement brand  
 
2.1.  Introduction  
 
The endorsement logo (hereinafter, 'the "The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network" seal') 
or 'Network seal') comprises the name “The Joyful Journey” and the endorsement “A UNWTO Wine 
Tourism Network” and a symbolism that enhances the verbal message.  
 
The members of “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” and those entities that obtain 
express authorization for it may use it together with the logo of the regional initiative in which they 
participate.  
 
In order to obtain electronic originals, as well as to resolve any doubts about the brand structure or 
application of colour, typography, proportions, etc., please contact the communication department of 
The Joyful Journey.  
 
No redrawing of the basic elements, or variation of existing ones, shall be allowed.  
 
2.2.  Authorization for the use of the seal of the Network  
 

a.  Use by members of the Network  
 

In general terms, only members of “The Joyful Journey - UNWTO Wine Tourism Network” 
may use the seal of the Network, provided that such use is made in accordance with the 
values, principles and objectives of the Organization and of the Network and complies with 
the terms and requirements established in these Guidelines.  
 
Said use shall be made following the technical indications of the previous section and only 
to indicate the membership in the Network through the regional initiative in which the user 
participates.  For this reason, the seal must always be used alongside the logo of the 
regional initiative in which the member of the Network in question participates, never in 
isolation.  All members of the Network are expected to duly inform the UNWTO about its 
use.  
 
All members of the Network have the duty to protect the signs of Network and to take any 
timely action and do everything on their part to avoid any unauthorized use of both the 
Network's signs and those of the UNWTO.  

 
b.  Use of the seal by commercial entities participating in regional initiatives:  

 
The use of the seal by the commercial entities participating in the regional initiatives may 
also be authorized when they expressly request it. To do this, they must complete the 
forms attached as Annex A and Annex B, which they must send to the contact person of 
the Network well in advance of the expected start of use.   
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3.  Responsibility  
 
All entities authorized to use the signs of the Network, must accept the following provisions on waiver of 
liability:  
 

a.  The entity has a responsibility to ensure that activities are carried out in accordance with 
applicable law and to ensure that the appropriate level of insurance is maintained to cover the 
risks arising from such activities;  

 
b. Neither the UNWTO nor the United Nations assumes any responsibility for the activities 
carried out by the undersigned and  

 
c.  The entity shall hold free of liability and defend the UNWTO, the United Nations and its 
officials from any claims that may be brought against the Organization, the United Nations and its 
officials as a result of the use of the seal.  

 
4. Conditions of use:  
 

a.  Authorization is granted for the sole purpose of using the signs, so any modification, in 
particular of its components, proportions or colour, is prohibited. UNWTO will provide to the 
entities authorized to use the logo all high-resolution applications of the black and white and 
colour versions for use in paper or electronic format, as well as the proportions between the logo 
of the Network and the logo of the regional initiative in which the member of the Network in 
question participates.  
 
b.  The beneficiary of the authorization may not transfer, sell, exchange or obtain any 
economic or commercial benefit from the same.  
 
c.  The use of the signs of the Network must have a direct connection with the activities of the 
Network.  
 
d.  The use of the signs of the Network must not damage the reputation of the Network, the 
UNWTO, the United Nations or the United Nations system, or its specialized agencies, 
programmes, funds or offices.  
 
e.  The Organization assumes no responsibility for the activities of the beneficiary in 
connection with the signs of the Network.  
 
f.  The beneficiary agrees to hold free of liability and defend the Organization and its officials 
against any action that may be taken against them in connection with the use of the signs of the 
Network.  
 
g.  The Secretariat of the Organization may at any time terminate the authorization to use the 
signs, without the Organization incurring any liability.  

 
5. Use of the UNWTO name, acronym, flag and emblem  
 
The authorization to use the signs of the Network does not authorize in any case the use of the name, 
emblem, acronym or flag of the UNWTO, which shall require the prior written authorization of the 
UNWTO and compliance with the terms and conditions established by the Organization in the 
Guidelines on the use of UNWTO signs by entities other than the UNWTO Secretariat. 
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