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 ملخص تنفیذي 

 
رئیس تقریر  المنتسبین    ةیلخص  األعضاء  نفّذھا  نشطة  األ  أھممجلس  المنتسبالتي  الدورة    وناألعضاء    116منذ 

السعودیة)،   العربیة  المملكة  (جدة،  التنفیذي  العالمیة   تعزیز   بھدفللمجلس  السیاحة  منّظمة  في  باالنتساب  العضویة 
 التعاون مع الدول األعضاء.  ، بما في ذلك زیادة فعّالیةالمنظمة فياندماج األعضاء المنتسبین  ومواصلة تحسین

 
 

المنتسبین    واصلَ  األعضاء  لمشاركتھ  مجلس  األولویة  لمنظّ الفعّ   وانخراطھإعطاء  الوزاریة  االجتماعات  في  مة ال 
العالمیة،   مثالیًا    وتدارسَ السیاحة  إطالعإطاًرا  أجل  األعضاء    من  الدول  الحكومات  وعلى  مبادرات المقترحات 

  األساسیة االجتماعات  أھّم  في    شكٍل فاعلب  شاركَ   مع ھذا النھج،  انسجاًماذات األولویة، و  المواضیعالمبتكرة بشأن  
 خالل الفترة المشمولة بالتقریر. ُعِقدَتمة السیاحة العالمیة التي منظّ ل
 

المنتسبین  مجلس    حافظَ  تنسیقاألعضاء  مع  ال  ھعلى  ال الدائم  باالنتسابلجنة  العضویة  بشؤون  حیث شارَكت  ،  معنیّة 
مجلسرئیس المنتسبین  ة  ل  األعضاء  الثاني  االجتماع  تناولَ لّجنةفي  الذي  أعمال  یضاالمو  ،  جدول  في  الرئیسیة  ع 

 . العضویة باالنتساب

مة، بناًء  ، من خالل تقدیم العدید من المقترحات القیّ 2023  لعام  یساھم األعضاء المنتسبون في صیاغة برنامج العمل
 األعضاء المنتسبین لھذا الغرض. دائرة  أطلقتھا "دعوة للمساھمات"على 

مة السیاحة متھا منظّ الیات الرئیسیة التي نظّ في المؤتمرات والفعّ   بأھمیة متزایدة  وكانت لألعضاء المنتسبین مشاركةٌ 
مؤخّ  الیابان  العالمیة  في  السیاحة  معرض  مثل  ركن2022ًرا،  من خالل  المنتسبین  ل  جدید   ،  عنوان ألعضاء   تحت 

تطّرقت التي  الجلسة  ، من خالل  2022والیوم العالمي للسیاحة    ،"في تطویر المنتجات السیاحیة  "االستدامة والرقمنة
العام والخاّص، بعنوان القطاَعْین  الشراكة بین  أھمیة  المنتسبون  "  إلى  العالمیة: تمھید منظّ في  األعضاء  السیاحة  مة 

 . "ن العام والخاصّ یْ شراكة بین القطاعَ للالطریق 

على    زَ نوفمبر، مع جدول أعمال ركَّ تشرین الثاني/  9اجتماعھ السابع والخمسین في    األعضاء المنتسبینمجلس    وعقدَ 
السُ   وضع وأفضل  المنتسبین  لبُ األعضاء  األ  مواصلةل  العمل  وخطوط  األھداف  لعام    ساسیة تعزیز  العمل  لبرنامج 

2023. 

المنتسبإنَّ   المؤسّ   -ن  یاألعضاء  الرابط  العالمیة  نظّ مبین  سي  بصفتھم  السیاحة  الخاصّ ومة  المعنیّة  و  القطاع  الجھات 
وبناء قطاع    سریع وقويّ   مة والمساھمة في انتعاٍش على استعداد للعمل مع المنظّ   -ي  المحلّ   بالسیاحة على المستوى

 سیاحي أكثر تنافسیة ومرونة واستدامة.

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 ) أ( 6 البند
 رئیسة مجلس األعضاء المنتسبینتقریر 

 CE/117/6(a) rev.1)(الوثیقة 
 

 ن المجلس التنفیذيإ

 األعضاء المنتسبین، رئیسة مجلس  تقریر  وقد تدارس 
 

 ؛بیانھارئیسة المجلس على  یشكر -1
 

لعام  والمشاریع  بالمبادرات    یرحب -2 العمل  برنامج  في  إلدراجھا  المنتسبون  األعضاء  اقترحھا  ، 2023التي 
إلى تھدف  السیاحة   السیاحة  قطاعل  المستدام  نعاش اإل  دعم  والتي  منّظمة  في  باالنتساب  العضویة  وتعزیز 

 ؛العالمیة
 

المنتسبین    یشدد -3 بین مجلس األعضاء  المؤسسي  التعاون  تعزیز  أھمیة  العضویة على  المعنیة بشؤون  واللجنة 
 نتساب؛ باال

 
أكثر استدامة سیاحة  بناء  في سبیل  للمساھمة في جھود المنّظمة  التزام األعضاء المنتسبین واستعدادھم    ریقدّ و -4

 ومرونة. 
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 األساسیة لمنظمة السیاحة العالمیة االجتماعاتفي  األعضاء المنتسبین مشاركة ممثلي مجلس -أوالً 

لمنّظمة  في االجتماعات الوزاریة    وانخراطھ الفعّال  ةالمؤسسی  لمشاركتھواصل مجلس األعضاء المنتسبین إعطاء األولویة   -1
المبادرات وذات الصلة مقترحات  الإطالع حكومات الدول األعضاء على من أجل   السیاحة العالمیة، كفرصة وإطار مثالیَّْین

 .السیاحة ولقطاعلمنظمة ذات األولویة ل المواضیعبشأن   المبتكرة
 

لمنظمة السیاحة   ساسیةاأل االجتماعات  اھم    األعضاء المنتسبینأعضاء مجلس    حضرَ   األعضاء المنتسبین،  دائرةبدعم من   -2
َمت  العالمیة   نُّظِ الفترةالتي  بالتقریر  خالل  الثاني/  -یونیو  حزیران/(  المشمولة  تمثیل    ا على حرصً ،  )2022نوفمبر  تشرین 

التنفیذي، شاركَ   116منذ الدورة    تمثیًال مؤّسسیًا.  األعضاء المنتسبین ممثلو األعضاء المنتسبین في االجتماعات   للمجلس 
 التالیة لمنظمة السیاحة العالمیة: األساسیة

للجنة منظمة السیاحة العالمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ ولجنة منظمة السیاحة   وناالجتماع المشترك الرابع والثالث  )أ(
آسیا المالدیف في  الذي عُ   ،العالمیة لجنوب  وھي (الیابان)،    JTB  مؤّسسة  شاركت  ؛2022یونیو  حزیران/  14قد في 

 المجلس، كممثلة مؤّسسیة عن األعضاء المنتسبین. في عضو 
 

أیلول/سبتمبر   12في    اافتراضیً منظمة السیاحة العالمیة، الذي ُعقد    في االجتماع الثاني عشر للجنة السیاحة والتنافسیة   ) ب(
 . األعضاء المنتسبینمجلس   ةمشاركة رئیسب - 2022

والست الخامس  االجتماع  ألفریقیا    ون (ج)  اإلقلیمیة  عُ   فيللجنة  الذي  العالمیة،  السیاحة  من  منظمة  الفترة  في    7إلى    5قد 
المؤّسسة وھي    المؤّسسي لألعضاء المنتسبین،ممثل  المشاركة  ، ب تشرین األول/أكتوبر في أروشا، جمھوریة تنزانیا المتحدة

 .(Facility Concept)" مفھوم المرفقالمنتِسبة "
 

 نتساب مع اللجنة المعنیة بشؤون العضویة باال التنسیق -ا نیً ثا

مجلس    -3 المنتسبینیعتبر  إنشاء    األعضاء  باالأن  العضویة  بشؤون  المعنیة  عأمر    نتساباللجنة  وُمشّجِ لتكون للغایة،    مھم 
بمثابة  و  ،العالمیةمنظمة السیاحة  في    األساسیة  األجھزةمع    األعضاء المنتسبینتمس الحاجة إلیھ لتعزیز تفاعل    إطاربمثابة  

 والدول األعضاء. منظمة السیاحة العالمیةواألعضاء المنتسبین أداة مؤسسیة لتحقیق التكامل الفعال بین 
 

بشأن  ما  ال سیّ و،  اللجنة المعنیّة بشؤون العضویة باالنتساباء مع  وبنّ   مستمرّ   على تنسیقٍ األعضاء المنتسبین  حافظ مجلس   -4
المنتسبین  وضع برنامج عمل   عات والمقترحات  التوقّ   یأخذ في االعتبار على نحو كافٍ بحیث    2023لعام  فعّال لألعضاء 

 .2023-2022 للفترة مةمنظّ لل  الحالي عملالالرئیسیة لألعضاء المنتسبین للفترة المقبلة، ویتماشى تماًما مع برنامج 
 

من -5 شارك  انطالقًا  النھج،  المنتسبین  األمجلس    ةرئیس  ت ھذا  الثاني  عضاء  االجتماع  العضویة في  بشؤون  المعنیّة  للّجنة 
الثاني/  17في    عبر اإلنترنتقد  ، الذي عُ باالنتساب ا، أال وھو  ، وتناولَ 2022نوفمبر  تشرین    عمل  برنامج  موضوًعا مھم�

 . 2023لعام  األعضاء المنتسبین
 

 2023صیاغة برنامج العمل لعام األعضاء المنتسبین في  مساھمات -اثالثً 
العالمیة تعطي األولویة    دائرة األعضاء المنتسبین في  یعرب مجلس األعضاء المنتسبین عن ارتیاحھ ألن -6 منظمة السیاحة 

الفعّال المنتسبین  ل  لالنخراط  صیاغة  ألعضاء  جدیدة  ،  2023  لعام  عملالبرنامج  في  دعوة  إطالق  خالل  "لتقدیم من 
 وبالتالي إعطاء الفرصة لألعضاء المنتسبین لتقدیم مقترحات قیّمة في ھذا الشأن.  ،مساھمات"ال
 

 
 أبرز مبادرات منّظمة السیاحة العالمیة وأنشطتھا وفعّالیاتھا األعضاء المنتسبین في  مشاركة -رابعًا

 
 

المنتسبین  رَ عبَّ  -7 األعضاء  من  كبیر  إعالن    -  التزامھم  عن  عدد  على  التوقیع  خالل  في   -  السكوغمن  بنشاط  بالمشاركة 
 .الةتنفیذ إجراءات مناخیة فعّ المسعى العالمي ل

 
التقریر،   -8 شملھا  التي  الفترة  المؤتمرات  خالل  في  المنتسبون  األعضاء  منظمة   والفعالیاتشارك  نظمتھا  التي  الرئیسیة 

والسیاحة السمعیة   بخمن المشاریع واألنشطة في مجاالت مثل االستدامة وسیاحة النبیذ وفن الط  ذلك  السیاحة العالمیة وغیر
 والبصریة والسیاحة الریاضیة. 
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المنتسبون    برھنَ  -9 خبرتھم  األعضاء  ومنتجات    الواسعةعن  مشاریع  عرض  خالل  أحدث    مھّمة  بتكاریةا من  ركن ضمن 

مَ ،  منظمة السیاحة العالمیةفي  ألعضاء المنتسبین  ل طوكیو،  الذي أُقیَم في  (  2022في معرض السیاحة في الیابان    الذي نُّظِ
السیاموضوع  حول  )  2022سبتمبر  أیلول/  25-22الیابان،   المنتجات  تطویر  في  والرقمنة  تناولت   ".حیة"االستدامة 

المُ  المنتسبون  األعضاء  التي عرضھا  في   المواضیعشاِركون  المشاریع  وتطویره  السیاحة  قطاع  بتعافي  المتعلقة  الرئیسیة 
بعد   ما  یساعد  الجائحةمرحلة  مما  أكثر    المقاصداستراتیجیات  ،  أن تصبح  على  عام   اتماشیً   استدامةوالشركات  مع خطة 

 الرقمنة واالبتكار كأداة لتسریع االنتعاش.استخدام  عن  فضًال ، 2030
 

"األعضاء    الجلسة التي حملت العنوان التالي  ومن خالل(بالي، إندونیسیا)،    2022یوم السیاحة العالمي  االحتفال بفي إطار   -10
اء المنتسبین  ألعضأُتیَحت ل"،  ن العام والخاصّ یْ منظمة السیاحة العالمیة: تمھید الطریق للشراكة بین القطاعَ   فيالمنتسبون  

على   الضوء  تسلیط  القطاعَ فرصة  بین  الشراكة  والخاصّ یْ أھمیة  العام  أساسیة    ن  إطالق  للكركیزة  إلعادة  الجاریة  عملیة 
 .السیاحة على أساس أكثر استدامة 

 أنشطة مجلس األعضاء المنتسبین -خامًسا

معرض  في إطار  2022نوفمبر  تشرین الثاني/  9في لندن في  األعضاء المنتسبین   االجتماع السابع والخمسون لمجلسُعِقدَ   -11
السوق   أعضاء .2022لعام    عالميالسفر  على مجلسال  ركََّز  نقاشاتھم  ال  في  وضع  وانتساالب  عضویةتحلیل  التحدّیات  ب 

 الرئیسیة   خطوط العملاألھداف و، إلى جانب  العضویة باالنتسابالرئیسیة التي یجب التصدّي لھا من أجل مواصلة تعزیز  
 .2023 لعام عملاللبرنامج 

 
المنتسبینمجلس    دعمَ  -12 الجودة    لتعزیز  الجدیدة  ستراتیجیةاال  األعضاء  نحو  الموجھ  جغرافیًاالتوسع  عضویة لل   والمتوازن 

بشكٍل    االستراتیجیة  تنفیذ  لدعم، التي أعدّتھا األمانة، وأعرَب عن استعداده وتفّرغھ  منظمة السیاحة العالمیة  نتساب فيباال
 في الفترة المقبلة.   فاعل
 

 أولویات األعضاء المنتسبین للفترة القادمة -سادًسا
 

للعضویة    ةجغرافیمن الناحیة الا  ع أكثر توازنً نحو تحقیق توسّ دائرة األعضاء المنتسبین  جھود  األعضاء المنتسبون  سیدعم   -13
المناطق  باالنتساب في  الترویجیة  لألنشطة  المشترك  التنظیم  من خالل  ب،  تحظى  لكنَّ التي  كبیرة  سیاحیة  تمثیلھا    إمكانات 

 .من حیث األعضاء المنتسبین، مثل الشرق األوسط وأفریقیا محدود
 

المنتسبون -14 األعضاء  العالمیة  بتحقیق    یلتزم  السیاحة  منظمة  ومشاریع  مبادرات  في  أقوى  وفعّالیاتھا    الرئیسیةمشاركة 
المقبلة األساسیة  والرقمنة ولویة  األذات    مواضیعالفي  وتحدیدًا    ،واجتماعاتھا  واالبتكار  الریفیة  والتنمیة  االستدامة  مثل 

 .والتعلیم
 

لمشاركتھم   -15 األولویة  المنتسبون  األعضاء  اسیعطي  والقطاع  في  الحكومات  بین  التعاون  تحسین  إلى  الھادفة  لمبادرات 
مثالي لبناء سیاحة  الساس  باعتباره األ،  ن العام والخاصّ یْ في إطار نھج الشراكة بین القطاعَ   ھذه المبادرات،   ودعم  ،الخاصّ 

 أكثر مرونة واستدامة. 
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