
                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 
 

 

 األعضاء المنتسبون في منظمة السياحة العالمية: 
 واإلصالحات آخر التطورات    

 
للشرق األوسط   اإلقليميةالمنظمة  منذ التقرير السابق حول األعضاء المنتسبين الذي قدم في إطار االجتماع السابع واألربعين للجنة  

ركزت األنشطة والمبادرات التي   ، ( 2021أيار/مايو    27إلى    26)الذي عقد في الرياض، المملكة العربية السعودية في الفترة من  
العضوية    تعزيز ، أال وهو  دارةالذي وضعه األمين العام لهذه اإل  الهدف االستراتيجي على تحقيق   األعضاء المنتسبين  إدارةنفذتها  

 . لمنظمةل   ركيزة باإلنتساب لتكون  

من خالل    والمعارفقدرة منظمة السياحة العالمية على تقديم الخدمات  ب  النهوض   يه  التي تم تنفيذهاجميع اإلجراءات  من    الغاية
 .مساهمة أعضائها المنتسبين

  خطوط العمل ، ركز عمل المنظمة بشأن األعضاء المنتسبين على  2022-2021للفترة    برنامج العمل  فيتحقيق األهداف المحددة  ل
 : ذات األولوية التالية

 

 تقديم القيمة ألعضاء منظمة السياحة العالمية  .1

أفكار قيمة   استقطابنحو التحسين المستمر لقدرة المنظمة على   األعضاء المنتسبين  إدارة الركائز المهمة لنشاط  إحدىتم توجيه  
 متماسك من خالل توفير إطار  وذلك  ،  في السياحة  الذين ينتمون إلى القطاع الخاصالمنتسبين    ومشاريع إبتكارية من ذوي المصلحة

لمساهمة باستمرار في دعم إعادة لو لألزمة  سلبية  الثار  اآلتخفيف    بغية منظمة واألعضاء المنتسبين،  الللتفاعل والتعاون الفعال بين  
 .تنشيط قطاع السياحة وانعاشه

 دعوات للمساهمات والمشاريع  1- 1

جمع   للعمل بنشاط علىدعت األعضاء المنتسبين  حيث  العديد من "الدعوات لتقديم المشاريع"،   األعضاء المنتسبين   إدارة وجهت
 :قوية وأفضل الممارسات في قطاعات محددة اقتراحات
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Madrid, March 2022 
Original: English  

 

 

 منظمة السياحة العالمية  االقليمية للشرق األوسط ب   لجنة ال 

 األربعون و  الثامن االجتماع

  2022 مارس 28، جمهورية مصر العربية، القاهرة
 دول األعمال المؤقتمن ج5   دالبن
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،  الجلسة العامة الثالثة واألربعين لألعضاء المنتسبينقبل    توجيهها، تم  2022  لسنة   لبرنامج العمل   اقتراحات دعوة لتقديم   •
األعضاء لألنشطة يتماشى بشكل مناسب مع أولويات    2022والتأكد من أن جدول أعمال    اإلبتكاريةباألفكار  الجلسة    ءإثرا  بغية

 هم.تواحتياجاالمنتسبين 
 

مساهمات للحصول على مدخالت قيمة من األعضاء المنتسبين  تقديم  دعوة ل:  19- ومواجهة وباء كوفيد األعضاء المنتسبون   •
 .قطاع السياحة تنشيطفي الجهد المشترك للمساهمة في إعادة  باستمرارلتسهيل مشاركتهم 

 

ممتاًزا، حيث قدم العديد من األعضاء المنتسبين مقترحات قوية وقيمة إلى كان  المشاريع  /    رصيد الدعوات المذكورة للمساهمات
المبذولة  المنظمة   الجهود  فيها كمساهمات في  التي    وإلدراجها أيضاالسياحة،    إلعادة تنشيطللنظر  الوثائق والمنتجات   أعدتها في 

 .منظمة خالل هذه الفترةال
 

 المدخالت الواردة من األعضاء المنتسبين   إبراز تعزيز   2- 1
تنظيم أنشطة  علىلمساهمات والمشاريع الواردة من األعضاء المنتسبين، و ا إبرازبشكل خاص على  األعضاء المنتسبين إدارة ركزت

الدولية ذات الصلة   فعالياتالفي   االبتكارية فرص لعرض مشاريعهم ذات الصلة ومنتجاتهم  ال  األعضاء المنتسبين  إلعطاءمخصصة  
 رى.معارض السياحة الدولية الكبفي و 

لعروض براز اإطار عمل إل  من خالله  الذي توفر المنظمة،  مفهوم "ركن األعضاء المنتسبين" األعضاء المنتسبين   إدارة وطدت   - أ 
 خاللها المناسبات الرئيسية التي تم  وفي ما يلي  األعضاء المنتسبون.  يطرحها  ذات األولوية التي    ذات الصلة بالمواضيع  للمشاريع
 :من هذا النوع   فعالياتتنظيم 

 
المنتسبين فيركن   • إلى تعزيز أوجه   يرمي(، الذي  2021سبتمبر  أيلول/  30)  Iberseries Platino Industria األعضاء 

إدارة   المحلية ومنظمات  السياحة والصناعات السمعية والبصرية، حيث قدمت اإلدارات  السياحية وغيرها من   المقاصدالتآزر بين 
 ت. ابة لتصوير األفالم والمسلسالالكيانات الخاصة عروضها للمرافق والظروف الجذ 

 
(،  2021ديسمبر  كانون األول/  3)   الجلسة العامة الثالثة واألربعين لألعضاء المنتسبين   في إطار ركن األعضاء المنتسبين   •

لحد من انبعاثات لالحاجة الماسة  "، حيث تمت تغطية نطاق غني من المجاالت ذات األولوية مثل  نحن أعضاء منتسبون تحت شعار "
كيف يمكن للفنادق والمطاعم أن تصبح أكثر مرونة، و السفر من خالل البيانات،    ووضع قطاعفي السياحة،  ثاني أكسيد الكربون  

 . استخدام التقنيات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلخو 
 

 ". البحرين( قد شارك في عرض "كتاب مواقع التراث العالمي في المنطقة العربية المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي ) وتجدر اإلشارة إلى أن  
 

استراتيجيات من (، تحت شعار "2022يناير  كانون الثاني/  21)  2022معرض فيتور   األعضاء المنتسبين بمناسبة ركن   •
 إنعاش السياحة بفعالية. في    مساهمتها   ية السيناريو الحالي وكيف مع    وعلى تكيفها   "، ركز على الدور المتغير لمجالس السياحة مجالس السياحة 
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الدورة الرابعة    في   السيما  ، في االجتماعات النظامية الرئيسية لمنظمة السياحة العالمية   باستمرار   المنتسبين األعضاء  مشاركة   - ب 
 لجمعية العامة والعشرين ل 

لمنظمة   األساسية  اإلجتماعاتفي  بمزيد من المثابرة والوضوح  ألعضاء المنتسبين  اعلى تعزيز مشاركة    األعضاء المنتسبين  إدارةدأبت  
أيًضا    بلليس فقط من أجل فرص الظهور التي توفرها،    ،أي الجمعية العامة والمجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية  ،السياحة العالمية

المزيد من فرص التعاون مع   وإليجادألعضاء المنتسبين في النشاط العام للمنظمة،  لالتكامل الفعال    لزيادةوسيلة فعالة  ن ذلك  و لك
 ، نتيجة لذلك. للنهوض بمكانة العضوية وتعزيز قيمتهاو عضاء، الدول األ

المجلس التنفيذي دورتا  ( و 2021ديسمبر  كانون األول/لجمعية العامة التي عقدت مؤخًرا )مدريد،  ل  الدورة الرابعة والعشرون   شكلتولقد  
،  2021سبتمبر  أيلول/يونيو و حزيران/بين    عقدهااللجان اإلقليمية التي تم  اجتماعات  تم تنظيمهما في نفس المناسبة، وكذلك    اللتان

 األساسية هذه االجتماعات    كل  في جداول أعمال  تولقد أدرجلمشاركة اإليجابية والمثمرة لألعضاء المنتسبين.  ا  بينتأمثلة  شكلت  
 باألعضاء المنتسبين: ذات صلة  متناسقةبنود 

 إطالق عملية اإلصالح القانونيتبني مبادرات مهمة مثل  ✓
 تقارير رئيس مجلس اإلدارة  ✓
 تقرير مرحلي عن األنشطة الجارية ✓
 الترشيحات الجديدة  إقرار ✓

بالحضور الشخصي في الدورة الرابعة كياًنا منتسًبا    80أكثر من  شارك  ،  19-وباء كوفيد  فرضهعلى الرغم من السياق الصعب الذي  و 
  ، أعضاء منتسبين من منطقة الشرق األوسط: المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي )البحرين(   4العامة، من بينهم  لجمعية  ل  والعشرين

 . شركة طريق األفق للسفر والسياحة )العراق(و  السعودية(،)نيوم و  ،السعودية(معهد بنيان الرياض العالي للتدريب )و 
 

 األعضاء المنتسبين   إدارة  مواصلة إعداد المواضيع ذات األولوية التي تديرها 1-3
 

ذات األولوية التي تقع تحت إدارتها المباشرة، مثل السياحة والصناعة   المواضيعاستكشاف وتطوير    األعضاء المنتسبين   إدارة واصلت 
 . البصرية وسياحة الرياضةو السمعية 

 السمعي والبصري   والقطاع السياحة   •
األعضاء المنتسبين تطوير هذا النوع من   إدارةواصلت  ولقد  البصري دوًرا حيوًيا في دعم الترويج للسياحة.  و يلعب القطاع السمعي  

 .النشاط من خالل زيادة المشاركة في المشاريع والمبادرات التي نفذها بعض األعضاء المنتسبين
 

Iberoseries Platino Industria    (27  /األول/  2  -سبتمبر  أيلول إسبانيا(2021أكتوبر  تشرين  مدريد،  دولي   ،،  معرض 
 البصري و يهدف إلى تسهيل تقديم عروضها لإلنتاج السمعي  وهو  ،  ألعضاء المنتسبينمتخصص لركن  ل  اليثأتاح الحيز الممتخصص  

السياحية المقاصد  إدارة  المنظمات  عملل، و لمنظمات  الرئيس  في مواصلة   هذه  المنتجات  السالمةتلقي  أعلى معايير  وتقديم   ،ة مع 
  جملةالخدمات المحليين، من    ومزوديللعثور على مواقع    ،مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيالت، من منح تصاريح التصوير

 . أمور أخرى 

mailto:info@unwto.org


- 4 - 

 

 
World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

القائمة  االستكشاف المتعمق لجميع جوانب الصلة    األعضاء المنتسبين  إدارة . واصلت مناظرة حول التقارب الثقافي وسياحة الشاشة 
كيف يمكن للمحتوى و على قطاع منصات توزيع المحتوى،  تم التركيز  الفصل األول    فيبين السياحة والوسائل السمعية والبصرية.  

وقد عرض   .من خالل السفر  حول المعارف  أن تحدد قرارات المستقبل  من شأنهاالبصري أن يولد الصالت الثقافية التي  و السمعي  
حول التقارب الثقافي   نتفليكس -خالل إطالق التقرير العالمي لمنظمة السياحة العالمية   2021أكتوبر  تشرين األول/  1في    هذا الفصل

 ،االتجاهات الحالية والمستقبلية للقطاع  ولحالسمعي والبصري    والقطاعالسياحة    من قطاع  خبراءأثناء ذلك، تناقش  الشاشة.  سياحة  و 
 .وكيف يمكن للمحتويات السمعية والبصرية أن تولد تقارًبا ثقافًيا أكبر بين الناس والمجتمعات والبلدان

 

. مع تركيز منظمة السياحة العالمية أيًضا هذا العام على التعليم، قدم األمين العام للمرة الثانية  جائزة بالتينو للسينما في التعليم والقيم
منظمة السياحة العالمية   وخطةجائزة بالتينو المرموقة للسينما عن التعليم والقيم، بهدف الترويج الفعال ألهداف التنمية المستدامة  

 . فعالياتاللهذه ضخمة ال عالميةاإلتغطية ال ي أتاحتهتالل هذه الجائزة القيمة خال من وذلك  ،2030لعام 
 

تم تطويره   ، وقداألعضاء المنتسبين  إدارة وهي خط عمل آخر يخضع لمسؤولية وتنسيق مباشر من  -  سياحة الرياضة  •
 .بشكل أكبر من خالل شراكات مع أعضاء منتسبين آخرين

 

الثاني/  26- 25)   ة المؤتمر العالمي لسياحة الرياض  منظمة   عقدتألول مرة    -وريت دي مار، إسبانيا(  ي، ل2021نوفمبر  تشرين 
العالقة    المؤتمرتالوني(. استكشف  االسياحة الكالسياحة العالمية مؤتمًرا عالمًيا لسياحة الرياضة، بالتعاون مع عضو منتسب )مجلس  

الرياض سياحة  الحوكمة   ةبين  استراتيجيات  عن  فضاًل  القطاع،  في  والمستقبلية  الحالية  واالتجاهات  والشاملة،  المستدامة  والتنمية 
وأتيحت الفرصة للعديد منهم لعرض   ،مشاركة أعضائها المنتسبين  األعضاء المنتسبين  إدارة يسرتوقد  الناجحة والقطاع الخاص.  

 ن.تحدثيعملهم في هذا المجال من خالل المداخلة كم
 

Mad-Cup  (26 -30   /2021يونيو  حزيران )  -   المنتسبين  إدارة شاركت رياضية أخرى مثل مسابقة كرة    فعالياتفي    األعضاء 
، وهي مبادرة كانت بمثابة منصة لربط  أتليتيكو دي مدريد، وهو عضو منتسب، التي تم إطالقها بالتعاون مع نادي  MadCup   القدم

 . الرياضة والسياحة والتعليم في القيم والترويج ألهداف التنمية المستدامة
 

 العمل فرق  توسيع ودعم نشاط   1-4
 

لألعضاء المنتسبين الذين لديهم معرفة وخبرة في قطاع سياحي معين تبادل األفكار وتطوير  العمل هي منصة يمكن من خاللها  فرق  
 . أشكال جديدة من التعاون وتنفيذ مبادرات ومشاريع ملموسة

 
تقدم في إعداد مجموعة أدوات / مواد تدريبية ألصحاب المصلحة في    -  فريق العمل المعني بدعم أهداف التنمية المستدامة •

 . السياحة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
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الذي نظمته  -   المتاحة السياحة  ب   المعني العمل    فريق  • الخبراء  العام الماضي في اجتماع  األعضاء    إدارة شارك أعضاؤه 
خالصة وافية ألفضل   -الوصول والتنمية الشاملة للسياحة في المناطق الطبيعية    إتاحةمنشور "والذي تم خالله إطالق   المنتسبين

 .العمل صادر عن فريقالممارسات"، 
 
، في المؤتمر الدولي األول للسياحة الفلكية، الذي عقد في إيفورا  شارك أعضاؤه  -  السياحة العلمية ب   المعني العمل    فريق  •

 .األعضاء المنتسبين إدارة ، الذي تم تنظيمه بدعم من2021سبتمبر أيلول/ 11- 8البرتغال في 
 

 األعضاء المنتسبين واألعضاء المنتسبين   إدارة /    البحوث والمنشورات المشتركة بين منظمة السياحة العالمية  5- 1

 

المنتسبين   إدارة واصلت  على   األعضاء  العالمية    إعدادالعمل  السياحة  منظمة  بين  مشتركة  المنتسبينمنشورات  حول   واألعضاء 
 .واالبتكار، على أساس الشراكة مع األعضاء المنتسبين  المعارفذات األولوية، لتعزيز قدرة المنظمة على تقديم  المواضيع

 
هذا التقرير، الذي    يتناول  -"  نترنتحالة خدمات الترفيه عبر اإل   - التقرير العالمي عن التقارب الثقافي وسياحة الشاشة  " •

في الوقت و   ،، دور األفالم والمسلسالت التلفزيونية كمحركين للسياحة والتقارب الثقافي بين المجتمعات2021سبتمبر  أيلول/ُنشر في  
السياسات والقطاع الخاص  . عالوة على ذلك، فإنه يقدم لكل من صانعي  2030نفسه تعزيز السياحة باعتبارها ركيزة من ركائز خطة  

 .ثقافة فريدة ومشتركةل للترويج نتتوصيات حول كيفية االستفادة من خدمات الترفيه عبر اإلنتر 
 
العمل    فريقهذا التقرير هو النتيجة الرئيسية ألنشطة    -  " الوصول والتنمية الشاملة للسياحة في المناطق الطبيعية  إتاحة " •

الوصول في المناطق الطبيعية   بإتاحةفي العام الماضي. وهو يتألف من تجميع ألفضل الممارسات المتعلقة    المتاحةالسياحة  ب  المعني
التي ينفذها أعضاء الفريق العامل. وهو يزود أصحاب المصلحة باالستنتاجات ذات الصلة حول كيفية تحديد المنتجات والخدمات 

 .جعل الطبيعة في متناول الجميعوبالتالي  ،في المناطق الطبيعية المتاحةالسياحية 

 

 توسيع وتعزيز العضوية باإلنتساب  . 2

 

شراكات قيمة   إلقامةزادت الفرص  كلما  حول العالم،   األعضاء المنتسبين إلى مجتمع  المرموقةالمزيد من الشركات    تكلما انضم
في تحقيق توسع موجه نحو الجودة األعضاء المنتسبين    إدارةو  يتمثل الهدف الرئيسي لمنظمة السياحة العالميةو تعاون.  للوتوليد فرص  
 . في العضوية

تنفيذ األنشطة الترويجية األعضاء المنتسبين    إدارة فيما يتعلق ببعد التوسع، واصلت  .  األعضاء المنتسبين المزيد من:  توسيع العضوية 
ذات اإلمكانات السياحية   األقاليمالتركيز بشكل خاص على    وتمجنًبا إلى جنب مع تحديث االستراتيجية الترويجية واألدوات المتاحة.  
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، يمثلون حوالي  منتسباكياًنا    28  إال  يوجد  ال حيث  عدد األعضاء المنتسبين أقل، كما هو الحال في الشرق األوسط    وحيثالكبيرة  
 .منظمةال فيمن إجمالي عدد األعضاء المنتسبين  5%

 أخرى بدعم من األعضاء المنتسبين  أقاليمإلى تكرارها في  األعضاء المنتسبين    إدارة على هذه الحمالت الترويجية، التي تتطلع  كمثال
منظمة السياحة العالمية وتطوير قطاع السياحة   في  باإلنتسابالترويجية "العضوية    يشار إلى الدورةالدول األعضاء،  من  و   الحاليين

 . 2021لعام الخاص في أفريقيا"، التي ُنظمت في إطار يوم السياحة العالمي 

 بشكل أساسي من و مرشحين أقوى،   الستقطاب . ركزت حملتنا الترويجية على ُبعد الجودة  أقوى  : أعضاء منتسبون د الجودة على ُبع   التركيز 
 لألعضاء المنتسبين.خالل تحديث اإلطار القانوني، لتزويد منظمة السياحة العالمية باألدوات الالزمة لتعزيز التوسع الموجه نحو الجودة  

 :، والذي يجري تنفيذه حالًيا، من شأنهباإلنتسابوفي هذا الصدد، فإن اإلطار القانوني الجديد للعضوية 

  أكثر للتأهل، ةمشددتحديد معايير  •
 

وقبول أولية صارمة ودقيقة، للتأكد من أن المرشح لديه   تدقيقإجراءات  العتمادوضع شروط لمنظمة السياحة العالمية  •
 . القدرة والمعرفة والتصميم إلضافة قيمة إلى العضوية

 

تم   الذي  الترويجي  للنشاط  بهنتيجة  باإلنتساب،،  القيام  العضوية  في  تطور مشجع  منذ   حدث  الصعب:  السياق  من  الرغم  على 
األول(، من بينهم    المرفقعلى القائمة الكاملة في    اإلطالعنتسًبا جديًدا )يمكن  عضًوا م  36تم قبول    ،حتى اآلن  2021سبتمبر  أيلول/

 :الشرق األوسط إقليممن  4

 شركة أماال )السعودية(  ✓
 السعودية(معهد بنيان الرياض العالي للتدريب ) ✓
 )السعودية(  للتطوير شركة السودة ✓
 العالمي )البحرين(المركز اإلقليمي العربي للتراث  ✓

هذه الصعوبات في الزيادة الحتمية في عدد األعضاء    تجلتوقد    ،19-من وطأة وباء كوفيد  باالنتسابالعضوية    وضعلقد تأثر  
 عضويتهم.المنتسبين الذين يواجهون صعوبات في دفع رسوم 

 تحديث إدارة شبكة األعضاء المنتسبين  . 3

أمًرا أساسًيا لتلبية    ،حوار الفعال والنوعي بين المنظمة مع كل عضو، وكذلك مع الشبكة العامة لألعضاء المنتسبينيعتبر التفاعل وال
 .توقعات أعضائنا المنتسبين ولتعزيز قيمة العضوية المذكورة

لتحقيق هذا الهدف، من الضروري االعتماد على الموارد الالزمة واألدوات واإلجراءات المناسبة إلدارة هذا التفاعل اليومي من حيث 
 :على  األعضاء المنتسبين إدارة في هذا الصدد، تركزت أولوياتو التسهيالت والدعم والخدمات. 
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 اإلنتساب ب اإلصالح المتكامل لإلطار القانوني للعضوية   1- 3

عني تحقيق هدف رئيسي. يألساس القانوني الجديد لألعضاء المنتسبين  لالرابعة والعشرين  في دورتها    للمنظمة  الجمعية العامة  إقرار إن  
 :الرئيسية التي أدخلها اإلصالح، تجدر اإلشارة إلى التعديالت من بين و 

المعنية   • اللجنة  لتفاعل    امتخصص  امؤسسي  اإطار والتي تشكل   – باالنتساب العضوية    بشؤون إنشاء  للعمل كقناة تشغيلية 
 . وللتكامل والتواصل مع الدول األعضاء ،لمنظمةفي ااألعضاء المنتسبين مع األجهزة النظامية 

 
وضع األساس القانوني الجديد إجراءات قبول قوية لضمان أن يكون لدى المرشح السمات والقدرة    - للتأهل معايير محسنة   •

حكومة دولة المقر الرئيسي للمرشح بشكل    اضطالعاألهلية  ب  لتدقيقالمعزز لجراء  اإل  ويتيحعلى إضافة القيمة والجودة إلى المنظمة.  
 . ةإمكانية تنفيذ إجراءات العناية الواجب  ويشمل ،مباشر

 
  محددة بشكل أفضل وبمزيد من الوضوح مسؤوليات    -   تنظيم وظائف وأساليب عمل مجلس األعضاء المنتسبين واالجتماع العام  •

 . سنوات  4إلى    2من    اذين تم تمديد واليتهملللهيئات الحاكمة لألعضاء المنتسبين، أي االجتماع العام ومجلس األعضاء المنتسبين، ال

 .حالًيا على تنفيذ كل هذه الجوانب الرئيسية الجديدة التي أدخلها اإلصالح األعضاء المنتسبين إدارة تعملهذا، و 
 

 AMConnected   توحيد وتوسيع منصة  2- 3

وهي األداة الرئيسية لالتصال والتواصل،    ،  AMConnectedجهودها لجعل المنصة التفاعلية األعضاء المنتسبين  إدارة ضاعفت
 المنصة. مزايا والتسهيالت التي تقدمهاال حول ولإلعالم على نحو أفضل  ،بشكل مكثف من قبل األعضاء المنتسبين مستخدمة

زيادة استخدام هذه  األعضاء المنتسبين  إدارة من خالل مخطط للمساعدة والتوجيه على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، استهدفت 
 . المستخدم عنها بشكل دائم ءاألداة ورضا

توعية األعضاء المنتسبين   بغيةإعالمية حول عمل المنصة،    دوراتفي تنظيم   األعضاء المنتسبين  إدارة عالوة على ذلك، بدأت 
 .بجميع الخيارات التي تقدمها، وبالتالي تشجيعهم على استخدامها

 
وزاد حجم التفاعل بين األعضاء المنتسبين   ا بعد يوم،وم AMConnected منصة  استخدام  تكثفحيث    النتائج مشجعة للغاية:  كانت

 .بشكل كبير

 
 2025- 2022للفترة  مجلس  ال تنظيم العملية االنتخابية النتخاب أعضاء   3- 3

  ويتمثل إقليم .  2025- 2022  للفترة   مجلس األعضاء المنتسبين الجديد عملية انتخاب    2021في عام   األعضاء المنتسبين   إدارة  نظمت 
 . تفاصيل حول هيكل وتكوين مجلس اإلدارةفي المرفق الثاني  السعودية(.  شركة البحر األحمر للتطوير )بمجلس  الالشرق األوسط في  
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