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(ب) 6البند   
 تقرير اللجنة المعنيّة بشؤون العضوية باالنتساب 

 

 

 

  منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت
www.unwto.org .أو يمكنكم استخدام رمز اإلجابة السريعة هنا  

 

   
 
  

  ملخص تنفيذي 
  

للّجنة المعنيّة بشؤون العضوية باالنتساب الذي   ثانيتهدف هذه الوثيقة إلى إطالع المجلس التنفيذي على االجتماع ال
 الرئيسية التالية:  النتائجوخلَص إلى ، 2022 نوفمبر/تشرين الثاني 17ُعِقدَ عبر اإلنترنت في 

   كما أعدته األمانة، بالتشاور مع مجلس األعضاء  2023تدارست اللجنة برنامج عمل األعضاء المنتسبين لعام ،
 ؛ (أ) من ميثاق العضوية باالنتساب6للمادة المنتسبين، وفقًا 

  ًعلم اللجنة  باالنتساب  أحاطت  العضوية  بوضع  الجودة   تأيدوا  نحو  الموجه  العضوية  توسيع  استراتيجية 
 ، التي أعدتها األمانة بالتشاور مع مجلس األعضاء المنتسبين؛ اتوازن جغرافيً موال
  ّلعضوية باالنتساب  ل  ترشيحاتال، قامت اللجنة بمراجعة  ساب(ز) من ميثاق العضوية باالنت6ة  وفقًا ألحكام الماد

، وتحقّقت منها ورفعتها إلى المجلس التنفيذي للنظر  2022  نوفمبر/تشرين الثاني  14  تاريخ  ىحتّ   التي وردت
 .فيها والموافقة عليها
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  1مشروع مقرر

  (ب) 6البند 
  اللجنة المعنيّة بشؤون العضوية باالنتساب تقرير 

 CE/117/6(b) rev.1)(الوثيقة 
 

  المجلس التنفيذي، نإ

التي اجتمعت عبر  )  CE/117/6(b) rev.1(الوثيقة  في تقرير اللجنة المعنيّة بشؤون العضوية باالنتساب    وقد نظر
 برئاسة إسبانيا،  ،2022 نوفمبر/تشرين الثاني 17اإلنترنت في 

 تقرير اللجنة؛يؤيد  .1

 ؛2023األهداف واألنشطة الواردة في برنامج العمل لألعضاء المنتسبين لعام يثني على  .2

في منظمة   للعضوية باالنتساب  اتوازن جغرافيً م ع الموجه نحو الجودة والتوسّ التنفيذ "استراتيجية  يشّجع ويرّحب بـ .3
 " التي اقترحتها األمانة وأيدتها اللجنة؛ السياحة العالمية

للعضوية   من التقرير  لفي المرفق األوّ ة  المذكور  (الثمانية عشر)  18الـ  الكيانات المرشحة  اتً قبل مؤقّ أن ير  قرّ ي .4
 في دورتها الخامسة والعشرين؛ة الجمعية العامّ  ا، ريثما تُوافق عليهفي منظمة السياحة العالمية باالنتساب

ة في دورتها الخامسة ل إلى الجمعية العامّ في المرفق األوّ   المذكورينحين  م المرشّ قدِّ إلى األمين العام أن يُ يطلب   .5
. فقة عليهماللمووالعشرين 
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  مة مقدّ  . أوال

اجتماعها   -1 باالنتساب  العضوية  المعنيّة بشؤون  اللجنة  الثاني/نوفمبر  17في    الثانيعقدت  ، عبر 2022  تشرين 
 أسماؤهم:بمشاركة األعضاء التالية  برئاسة إسبانيا، واإلنترنت، 

  الصين 

 كوت ديفوار/ساحل العاج 

  كرواتيا 

  المكسيك 

  إسبانيا 

 ممثّل األعضاء المنتسبين:

   رئيس مجلس األعضاء المنتسبين-  Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ،
 إسبانيا 

 أمانة منّظمة السياحة العالمية:

  مدير دائرة األعضاء المنتسبين 

 رئيس عالقات األعضاء 

 2023برنامج العمل لألعضاء المنتسبين لعام  . ثانيا

التي تُحدَّد فيها األهداف واألنشطة   2023قدمت األمانة إلى اللجنة مسودة برنامج العمل لألعضاء المنتسبين لعام   -2
. تجدر اإلشارة إلى أّن الكثير من 2023عام    في الرئيسية التي من المقرر تنفيذها في إطار العضوية باالنتساب  

لعام  العمل  برنامج  في  المذكورة  قيّمة وردت من    2023  المبادرات واألنشطة  بناًء على مقترحات  اُدِرَجت  قد 
 األعضاء المنتسبين. 

 
أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها لبرنامج العمل الذي أعدته واقترحته األمانة، بالتعاون الوثيق مع اللجنة المعنيّة   -3

ة باالنتساب في بشؤون العضوية باالنتساب ومجلس األعضاء المنتسبين، كخارطة طريق نحو تعزيز العضوي
 منظمة السياحة العالمية.

 

في   وجود خلل كبيرُمشيرةً إلى    عن وضع العضوية باالنتساب،  معلومات محدثةقدََّمت األمانة إلى أعضاء اللجنة   -4
 بين األعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية. اإلقليمي التوزيع

 
استراتيجيةً  -5 األمانة  أعدت  السابق،  اجتماعها  اللجنة خالل  على طلب  التوسّ   بناًء  الجودة لتشجيع  نحو  الموجه  ع 

للعضوية   جغرافيًا  على    باالنتسابوالمتوازن  وعرضتها  العالمية،  السياحة  منظمة  بشؤون  في  المعنيّة  اللجنة 
 العضوية باالنتساب للنظر فيها والموافقة عليها.

 
العضوية باالنتساب على نحو أكثر    يعأيدت اللجنة الوثيقة التي قدمتها األمانة، باعتبارها نهًجا مالئًما نحو توس -6

 . من الناحية اإلقليميةتوازنًا 
 

للعضوية باالنتساب، التي قدمتها األمانة، وتحققت من االمتثال  (الثمانية عشر)   18الـاللجنة الترشيحات  راجعت -7
قبول بعضويتها باالنتساب في منظمة السياحة العالمية، وقررت من أجل ال  18للمتطلبات القانونية لهذه الكيانات الـ
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 18ت بالمرّشحين الـبالقبول المؤق  م إلى المجلس التنفيذي توصية اللجنة المعنيّة بشؤون العضوية باالنتسابأن تُقدِّ 
المجلس ويوافق عليها، بانتظار إقرارها  فيها  لكي ينظر    ،ماؤهم في المرفق األول كأعضاء منتسبينسالواردة أ

 الخامسة والعشرين. تهافي دورمن جانب الجمعية العامة 
 
 

  

المنتسبين -8 األعضاء  المنتسبين في  إجمالي عدد  العدد اإلجمالي لألعضاء  بلَغ  الوثيقة،  تاريخ هذه  اعتباًرا من   .
 عضًوا.  451المنّظمة 

 
خرَج طوًعا من عداد األعضاء المنتسبين كيان ،  للمجلس التنفيذي  116. منذ انعقاد الدورة  ت الطوعيةاالنسحابا -9

عضًوا  لم يعُد  عضو منتسب واحد    ، هناكباإلضافة إلى ذلكمة.  ) من النظام األساسي للمنظّ 3(35ة  وفقًا للمادّ   واحد
 ت تصفية الكيان.مة حيث تمّ في المنظّ 

 
ت الموافقة عليه خالل الدورة الرابعة ، الذي تمّ بدء نفاذ اإلطار القانوني الجديدا لنظرً .  االنسحابات نظًرا للمتأّخرات -10

من أربع    التي تؤدّي إلى إنهاء العضوية باالنتساب  راتتخفيض فترة المتأخّ   جرى، فقد  ةوالعشرين للجمعية العامّ 
من قواعد    13الفقرة    ن الذين تنطبق عليهمياألعضاء المنتسب  إنَّ جميع،  بالتالي  ن.يْ ن ماليتَ يْ إلى سنتَ سنوات مالية  

  العالمية إلعادة جدولة مدفوعاتهم   مة السياحةة مع منظّ خطّ راتهم أو وضع  متأخّ   والذين لم يقوموا بتسويةالتمويل  
 ، وفقًا للقواعد المعمول بها. مة في التاريخ المذكورمن المنظّ   عضويتهم قد ُسِحبَت، 2022تّموز/يوليو  1 بحلول

 
  

َر أعضاء اللجنة عقد االجتماع   -11 للمجلس    118للّجنة المعنيّة بشؤون العضوية باالنتساب في إطار الدورة    المقبلقرَّ
المجلس   التنفيذي. دورة  انعقاد  موعد  من  أسبوع  قبل  االجتماع  هذا  سيُعقَد  السابقة،  االجتماعات  غرار  وعلى 
 .التنفيذي

  

***  
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  الترشيحات للعضوية باالنتساب قائمة   المرفق األّول:  

  
1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES Y DIRECTIVOS DE HOTEL (Spain)  
2. BUSAN TOURISM ORGANIZATION (Republic of Korea)  
3. CAPPADOCIA UNIVERSITY (KAPADOKYA ÜNIVERSITESI) (Türkiye) 
4. COMITÉ INTERNATIONAL DES FESTIVALS DU FILM TOURISTIQUE (CIFFT) (Austria) 
5. ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

ANTONIO ABAD DEL CUSCO (Peru) 
6. ETURIA CLM (Spain) 
7. HOSPITALITY & TOURISM ASSOCIATION OF ESWATINI (Eswatini) 
8. INNOVARIS SL (Spain) 
9. JEDDAH CENTRAL DEVELOPMENT COMPANY (Saudi Arabia)  
10. JOHANNESBURG TOURISM COMPANY (South Africa)  
11. MANIFEST DESTINATIONS GROUP, INC. (United States of America)  
12. NATIONAL INBOUND AND DOMESTIC TOURISM ASSOCIATION OF MOLDOVA (Moldova)  
13. ONWARD (United States of America) 
14. OSAKA UNIVERSITY OF TOURISM (Japan) 
15. PACIFIC TOURISM ORGANIZATION (Fiji) 
16. PETRA DEVELOPMENT AND TOURISM REGION AUTHORITY (Jordan)  
17. PT. PINTU BALI DIGITAL (Indonesia) 
18. SMART TOURISM & HOSPITALITY CONSULTING (SMART THC) SA (Panama) 

 

 


