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 ملخص تنفیذي 

 
للمجلس   115ن منذ الدورة  واألعضاء المنتسب  التي قام بھااألنشطة  أھم  یلخص تقریر رئیس مجلس األعضاء المنتسبین  

إسبانیا)، والتي كانت   المنظمة وتحسین  التنفیذي (مدرید،  المنتسبین داخل  اندماج األعضاء  الرئیسیة تعزیز  أھدافھا 
 . التعاون مع الدول األعضاء

قطاع السیاحة وتنمیتھ   إنعاشعلى استعداد للمساھمة في    ،بصفتھم ممثلین عن القطاع الخاص  ،األعضاء المنتسبون
 .األعضاء المنتسبین والدول األعضاء والمنظمة لما فیھ مصلحة

في بدایة العام مھامھ  المجلس  تولى وقدمجلسھم الجدید،  2021دیسمبر كانون األول/ب األعضاء المنتسبون في انتخ
 . لوالیة مدتھا أربع سنوات

فیما یتعلق    باإلنتسابالعضویة    اللجنة المعنیة بشؤونمشاورات مع    إلجراءیُظھر مجلس األعضاء المنتسبین استعداده  
 . 2023-2022للفترة  باإلنتسابباستراتیجیة وأھداف العضویة 

  األقالیم ، مع التركیز بشكل خاص على  باإلنتسابسیستمر األعضاء المنتسبون في العمل مع المنظمة للترویج للعضویة  
 عدد األعضاء المنتسبین أقل نسبیًا.  وحیثذات اإلمكانات السیاحیة الكبیرة  

http://www.unwto.org/


 

 
Page 2 of 4 

 

 

 1مشروع مقرر 

 تقریر رئیس مجلس األعضاء المنتسبین
 CE/116/5(a)) (الوثیقة 

 

 فیذي،إن المجلس التن

 األعضاء المنتسبین،   مجلس  تقریر رئیسفي  وقد نظر

 بیانھ؛ رئیس مجلس األعضاء المنتسبین على  شكری .1
 

 أعضاء المجلس على والیتھم لمدة أربع سنوات؛  یھنئ .2
 

 ، بھدف إنعاش قطاع السیاحة؛2022بمبادرات األعضاء المنتسبین بغیة إدراجھا في برنامج عمل  یرحب .3
 

العضویة  أھمیة    على   یشدد .4 بشؤون  المعنیة  واللجنة  المنتسبین  بین مجلس األعضاء  المؤسسي  التعاون  تعزیز 
 باإلنتساب؛ 

 
 التزام أعضاء المجلس واستعدادھم من أجل سیاحة أكثر استدامة ومرونة. ویقدر .5

  

 
 لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس.  .مشروع مقرر ھذا  1
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  مشاركة ممثلي المجلس في اإلجتماعات األساسیة لمنظمة السیاحة العالمیة -أوال

لمنظمة   األساسیة، بدعم من إدارة األعضاء المنتسبین، االجتماعات  المنتسبیناألعضاء  حضر أعضاء مجلس   -1
یضمن تمثیل األعضاء المنتسبین    األمر الذي،  2022السیاحة العالمیة التي نُظمت خالل النصف األول من عام  

 السیاحة.   المنظمة وقطاعالتي تھم    المواضیعحول    ھممقترحاتھم ووجھات نظرالدول األعضاء على    إطالعبھدف  
 

الدورة   -2 المنتسبین في االجتماعات    115منذ  التنفیذي، شارك ممثلو األعضاء  لمنظمة   ساسیةاألللمجلس  التالیة 
 : 2022السیاحة العالمیة في عام 

   27، المنعقدة في مدرید في  اإلستثنائیةفي الجمعیة العامة  األعضاء المنتسبین  مشاركة رئیس مجلس-
 أبریل؛نیسان/ 28

 
   في الجلسة الطارئة الثانیة للمجلس التنفیذي التي عقدت في األعضاء المنتسبین  مشاركة رئیس مجلس

 ؛ مارسآذار/ 8مدرید في 
 
   مجلس لرئیس  األول  النائب  األرجنتینیة،  مشاركة  السیاحة  المنتسبین، غرفة  االجتماع األعضاء  في 

 19، أوروغواي، في  يالذي عقد في بونتا دیل إست  للقارة األمریكیة،السابع والسبعین للجنة اإلقلیمیة  
 ؛ مایوأیار/

 
   للجنة في االجتماع الثامن واألربعین  ،  شركة البحر األحمر للتطویراألعضاء المنتسبین،  مشاركة ممثل 

 ؛مارسآذار/  28مصر، في  ،اإلقلیمیة للشرق األوسط، الذي عقد في القاھرة
 
 في االجتماع السابع والستین للجنة اإلقلیمیة ألوروبا، الذي   األعضاء المنتسبینمشاركة رئیس مجلس  و

 یونیو. حزیران/ 1عقد في یریفان، أرمینیا، في 

 التعاون مع اللجنة المعنیة بشؤون العضویة باإلنتساب  - ثانیا 

، الذي ُعقد  باإلنتساب  المعنیة بشؤون العضویةشارك رئیس مجلس األعضاء المنتسبین في االجتماع األول للجنة   -3
مایو، وأعرب عن ارتیاح األعضاء المنتسبین إلنشاء ھذه القناة المؤسسیة الھامة من أجل أیار/  26في    افتراضیا

مما سیساھم في التكامل الفعال بین األعضاء المنتسبین    ،تعزیز التفاعل بین األعضاء المنتسبین والدول األعضاء
 . والمنظمة

 
لوضع االستراتیجیة   اللجنة المعنیة بشؤون العضویة باإلنتسابسیجري مجلس األعضاء المنتسبین مشاورات مع   -4

للفترة   مراعاة2023-2022واألھداف  مع  العالمیة    :،  السیاحة  منظمة  عمل  برنامج  اعتمدتھأ)  الجمعیة   الذي 
 واالحتیاجات الرئیسیة لألعضاء المنتسبین للفترة القادمة. التطلعاتب)  ،العامة

 میةاألعضاء المنتسبین في أنشطة منظمة السیاحة العال مشاركة ممثلي - ثالثا

لھدف تحسین   كما یجبعرب مجلس األعضاء المنتسبین عن ارتیاحھ ألن منظمة السیاحة العالمیة تعطي األولویة  ی -5
التي تركز   األعضاء المنتسبین  مبادرات  عدد من  إدراجمن    یتبیناألعضاء المنتسبین داخل المنظمة، كما   اندماج

 .2022في برنامج عمل على إنعاش قطاع السیاحة 
 

في معارض   اإلبتكاریةحّسن األعضاء المنتسبون رؤیتھم من خالل عرض مشاریعھم ذات الصلة ومنتجاتھم   -6
تحت شعار   2022معرض فیتور  الحال في ي، كما ھ لھم السیاحة الدولیة الكبرى من خالل المساحة المخصصة

لمجالس السیاحة في السیناریو   والمتكیف"، والتي تركز على الدور المتغیر  استراتیجیات من مجالس السیاحة"
 . الحالي وكیف تساھم في االنتعاش الفعال للسیاحة
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مكرسة  تكون  ،  في شكل جدیدالجلسات اإلعالمیة  لتنظیم  یقدّر األعضاء المنتسبون مبادرة منظمة السیاحة العالمیة   -7
بتفاصیل   اإلمكان  قدر  مسبقا  إلعالمھم  المنتسبین  لألعضاء  السیاحة    الوقائعحصریا  لمنظمة  المقبلة  الرئیسیة 

 العضویة.  تتیحھاالتعاون التي فرص العالمیة واالستفادة من 

 )2025 – 2022أنشطة مجلس األعضاء المنتسبین (والیة  - رابعا

  4ألعضاء المنتسبین مھامھ لوالیة مدتھا  ا)، تولى مجلس  2021مبر  دیسكانون األول/بعد االنتخابات األخیرة ( -8
الثاني/  20  ابتداء منسنوات   في مدرید،   ،2022ینایر  كانون  الذي عقد  الخامس والخمسین  االجتماع  بمناسبة 

 :التالیة أسماؤھموبھذه المناسبة، تم انتخاب أعضاء المكتب   .)الجدید عضویة المجلساألول:    المرفقانظر  ا (إسبانی
 

 (إسبانیا)  اإلتحاد الفندقي في مدرید : السیدة مار دي میغیل كولوم، الرئیس
 

 (األرجنتین)   : غرفة السیاحة األرجنتینیةالنائب األول للرئیس
 

 (تایالند)    : كامیلیون ستراتیجیز النائب الثاني للرئیس
 

اللجان   -9 في  حضوره  زیادة  إلى  سنوات،  أربع  مدتھا  بوالیة  المنتسبین،  األعضاء  مجلس    األساسیةیسعى 
وتحقیقاً لھذه الغایة، بدأ آلیة للمشاورات لتقریر التمثیل في كل ھیئة    .والمتخصصة التابعة لمنظمة السیاحة العالمیة

 .لمنظمةا فيأو ھیكل 
 

مشاورات حول تنفیذ اإلطار   إلجراء  إعالمیةضاء المنتسبین، جلسات  األع  دائرةنظم مجلس اإلدارة، بدعم من   -10
 ن.یالرابعة والعشرفي دورتھا القانوني الجدید الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة 

 أولویات األعضاء المنتسبین للفترة القادمة - خامسا

یبدي األعضاء المنتسبون التزامھم واستعدادھم لمشاركة أقوى ضمن مبادرات ومشاریع منظمة السیاحة العالمیة   -11
 .الرئیسیة في مواضیع مثل االستدامة والتنمیة الریفیة واالبتكار والرقمنة والتعلیم

 
وإلعطاء األولویة   نتساب،باإللعضویة  اجودة    باتجاهیدعم األعضاء المنتسبون جھود المنظمة نحو التوسع الموجھ   -12

مثل الشرق  ،ن أقل نسبیًا واألعضاء المنتسب وحیثذات اإلمكانات السیاحیة الكبیرة  األقالیمللترویج للعضویة في  
 . األوسط وأفریقیا

 
التزام القطاع الخاص في منظمة السیاحة العالمیة لدعم  عن  الكامل و  استعدادھمیعرب األعضاء المنتسبون عن   -13

 تحقیق سیاحة أكثر استدامة ومرونة. من أجلالمنظمة والدول األعضاء فیھا 
 

*** 
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