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Madrid, March 2019 

Original: English 

 لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط

 األربعونالخامس و  اإلجتماع
 (14:00-9:00)، 2019آذار/مارس  24 ، جمهورية مصر العربية،القاهرة

 دول األعمال المؤقتمن ج  2.4.دالبن
 :2019-2018. تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 4

 أنشطة األعضاء المنتسبين .2

  مقّدمة .أوال

األعضاء  إدارةللوضع الحالي والمبادرات التي ُنفِّذت في إطار  تحليل عرض هوض من هذا التقرير الغر  إن    1.

، نّظمة السياحة العالمية في المنامة، البحرينلم للمجلس التنفيذي 109المنتسبين منذ تقديم التقرير األخير خالل الدورة 
 وحّتى تاريخ التقرير الحالي. 

عضاء المنتسبين، باستخدام بمشاركٍة ناشطة من جانب األ برنامج العمليجري تنفيذ المبادرات المختلفة الواردة في   2.

األخرى في منّظمة السياحة العالمية، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع  ات المتنّوعة بالتنسيق مع اإلداراتمن األدو  مروحة
 العام والقطاع الخاّص عن طريق تشجيع التفاعل والتشبيك، وكذلك تبادل المعارف والخبرات. 

  الخاّص و العام  نياألعضاء المنتسبين: تعزيز الشراكات بين القطاع إدارة ثانيا. 

تغييرات في القطاع الخاّص للسياحة، ليس عن طريق اإلجراءات  إحداثتعمل إدارة األعضاء المنتسبين على   3.

قصيرة األمد، بل من خالل التأثير على المدى الطويل عبر توليد المعرفة، وتمكين المعنيين، والقيام بخطوات ُملِهمة في ال
ُنفِّذت ية المستدامة بشكٍل كامل. انطالًقا من ذلك، ومنذ تاريخ صدور التقرير السابق، قطاع السياحة لتبّني مفهوم التنم

مجلس األعضاء  ل الُمشار إليها بالتفصيل في برنامج العمل الذي أقّرهمجاالت العم انطالًقا منمن األنشطة  سلسلة
 ُتستعَرُض في ما يلي لمحٌة عن هذه األنشطة: المنتسبين. 

 الفعاليات  (أ )

i. في تايلند والتذّوق بخنظيم المنتدى العالمي الرابع لمنّظمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطت ،
على تسخير إمكانات التكنولوجيا كمحّرٍك للنمو المستدام. وشكّل (. رّكز المنتدى 2018)أّيار/مايو 

يات التي والتحدّ  التوّجهات الحاليةالطهي والتذّوق لمناقشة  فرصًة ممتازة لكبار الخبراء في سياحة فنّ 
دبلوماسية ، و النقاش حول الحوار بين الثقافات وتحفيز ،يواجهها القطاع، وتبادل أفضل الممارسات

حدَث في والتذّوق المستدامة. وكما  بخفّن الطهي والتذّوق، وأهمية التكنولوجيا بالنسبة إلى سياحة الط
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 أيًضا هذا المنتدى بحثَ ، لمنّظمة حول سياحة فّن الطهي والتذّوقعاليات السابقة للمنتدى العالمي لفال
، كما تطّرَق يتراث غير المادّ من عناصر الا الثقافة وعنصرً  جوهرباعتباره  الطهي والتذّوق فنّ في 
  ية المستدامة.ز التنمية المحلّ أن تعزّ  من شأنهاوالسياحة التي  بخالط العالقة المتبادلة بين فنّ إلى 

ii. الذي ُعِقد في إطار المنتدى العالمي الرابع والتذّوق  بختنظيم االجتماع السابع لشبكة فّن الط
(. سعى هذا 2018والتذّوق في تايلند )أّيار/مايو  بخلمنّظمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الط

وغيرها من المنّظمات التمثيلية في  العالميةمواصلة تعزيز التعاون بين منّظمة السياحة االجتماع إلى 
نشاء فرص جديدة للتشبيك، ومناقشة التطّورات  بخمجال فّن الط لة والتذّوق، وا  منذ االجتماع الُمسج 

 .األخير

iii. الذي ُعِقد في إطار المنتدى العالمي الرابع والتذّوق  بختنظيم االجتماع السابع لشبكة فّن الط
(. سعى هذا 2018والتذّوق في تايلند )أّيار/مايو  بخسياحة فّن الط لمنّظمة السياحة العالمية حول

وغيرها من المنّظمات التمثيلية في  العالميةمواصلة تعزيز التعاون بين منّظمة السياحة االجتماع إلى 
نشاء فرص جديدة للتشبيك، ومناقشة التطّورات  بخمجال فّن الط  .األخيرمنذ االجتماع الُمسج لة والتذّوق، وا 

iv.  جمهورية مولدوفا في حول سياحة النبيذ تنظيم المؤتمر العالمي الثالث لمنّظمة السياحة العالمية
. جمَع المؤتمر عدًدا من المشاركين من مختلف دول العالم، سواء 2018خالل شهر أيلول/سبتمبر 

منّظمات الحكومية ال وأ ،من الهيئات العامة، أو منّظمات إدارة المقاصد، أو المنّظمات الدولية
الدولية، باإلضافة إلى هيئات من القطاع الخاّص. خالل الجلسات، داَرت نقاشاٌت ديناميكية وُقدَِّمت 
العروض التلخيصية من قبل الخبراء حول مواضيع مختلفة، مثل التغّلب على التحّديات في مجال 

لنبيذ الريفي، وممارسات السياحة سياحة النبيذ، والشراكات بين القطاَعين العام والخاّص لتطوير ا
، سعى هذا المؤتمر إلى استكشاف المسائل 2030الشاملة. وفي إطار خّطة التنمية المستدامة لعام 

النهوض كيفية بصورة خاّصة كما تناوَل المتعّلقة بالتنمية الريفية المستدامة من خالل السياحة، 
 .في تعزيز التنمية المحّليةبالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه سياحة النبيذ 

v.  في بلد الوليد، إسبانيا، خالل الُمدن: خلق تجارب سياحية مبتكرة  بسياحةتنظيم المؤتمر المعني
شّكل المؤتمر منبًرا لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول . 2018شهر تشرين األّول/أكتوبر 

ب استجمام متنّوعة وفورية للمسافرين. الُمدن باعتبارها تجار بسياحة ة طالمرتباإلمكانات والتحّديات 
بحَث المؤتمر في القطاعات المتنّوعة والمبتكرة التي يمكن للمدن أن تجمعها، مع التركيز بصورة 
خاّصة على التكنولوجيا، والحوكمة، ونماذج التعاون بين القطاَعين العام والخاّص التي تسمح 

 .صحيحال على النحوبتنفيذها 

vi.  تنظيم الجلسة العامة األربعين لألعضاء المنتسبين في منّظمة السياحة العالمية: حلقة دراسية
تشرين  ،في همدان، إيران السياحة الثقافية من خالل االبتكار والتكنولوجيا اإلفادة مندولية حول 

سنوي وتأسيس . في إطار الجلسة العامة، وأثناء مناقشة برنامج العمل ال2018 نوفمبر/الثاني
الشراكات والمبادرات المشتركة حول مجاالت العمل الجديدة والحالية، سَعت الحلقة الدراسية إلى 
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التعّرف على فرص إدراج مفهوم الحوكمة المبتكرة في إدارة المقاصد السياحية الثقافية؛ وبناء 
ون بين المعنيين، في سبيل الشراكات بين القطاَعين العام والخاّص لتطوير أوجه التآزر وتعزيز التعا
 في هذا الصدد. المناسبة النهوض بممارسات السياحة الثقافية المبتكرة وتنفيذها، وتوظيف التقنيات

vii.  في معرض السياحة الدولي في برلين تنظيم االجتماع الثامن واألربعين لمجلس األعضاء المنتسبين
(ITB) 2019 خّطة إعادة التنظيم. وكاَن الهدف . ناقَش أعضاء المجلس تفاصيل برنامج العمل و

من النقاشات تعزيز الفوائد بالنسبة إلى األعضاء المنتسبين في منّظمة السياحة العالمية، في موازاة 
 .تمكين القطاع الخاّص وتفعيل مساهمته في التنمية المستدامة للسياحة حول العالم

viii.  إطالق شبكة السياحة الموسيقية في معرض السياحة الدولي في برلين(ITB) 2019 . تّم إنشاء
وهي أحُد  -شبكة السياحة الموسيقية من قبل إدارة األعضاء المنتسبين بالتعاون مع بروكولومبيا

نشاءإمكانات السياحة الموسيقية  لإلفادة مناألعضاء المنتسبين، كطريقٍة  تاح من خالله منبر تُ  وا 
 .الفرصة للمقاصد الموسيقية لتشاُرك أفضل الممارسات وتباُدل المعارف

 المنشورات  (ب )

 قامت إدارة األعضاء المنتسبين بنشر التقرير التالي:  

i.  التقرير العالمي لمنّظمة السياحة العالمية حول السياحة الشاملة بالتعاون مع شركةGlobaldit :
سيقّدم هذا المنشور مجموعة شاملة من األمثلة الواقعية التي تسّلط الضوء على إمكانات السياحة 

 كأداة فّعالة لتعزيز التنمية الشاملة للمقاصد السياحية. 

 شبكات منّظمة السياحة العالمية وفرق عملها  (ج )

ها لتجمع بين األعضاء المنتسبين أطلقت إدارة األعضاء المنتسبين شبكات منّظمة السياحة العالمية وفرق عمل
 وفق مجاالت اهتمامهم. 

ii.  تشّكل شبكات منّظمة السياحة العالمية حّيًزا للتعاون الناشط بين أعضاء المنّظمة، بهدف معالجة
شبكات تابعة  خمسقضايا ملّحة متعّلقة بالسياحة وذات اهتمام مشترك. وقد جرى لغاية اآلن إنشاء 

السياحة والتذّوق، وشبكة سياحة التسّوق، وشبكة سياحة المدن، وشبكة  بخللمنّظمة: شبكة فّن الط
 .، وشبكة سياحة النبيذالموسيقية

iii.  باإلضافة إلى الشبكات، تدعم منّظمة السياحة العالمية أيًضا فرق العمل التي تشّكل نقطة انطالق
هاّمة لتبادل المعارف وتوليدها بين األعضاء المنتسبين والدول األعضاء، كما تمّثل قاعدًة يمكن 

سياحة المتاحة تطوير مبادرات أخرى على أساسها. تّم إنشاء فرق عمل ُتعنى بالمواضيع التالية: ال
وفريق العمل المعني بدعم أهداف التنمية المستدامة؛ المرونة في المقاصد على المحّك؛ و للجميع؛ 

ه النقاشات نحو جَقد االجتماعات بشكٍل منتظم وتتّ وسياحة الشباب؛ والتكنولوجيا في السياحة. ُتع
 .إرساء تدابير وأنشطة عملية مشتركة تخدم المعنيين بقطاع السياحة

mailto:info@unwto.org


CME/45/4.2 

 

 

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 – info@unwto.org / unwto.org 
 

4 

.1 دارة األعضاء المنتسبين: تمكين القطاع الخاّص وجميع المعنيين بالسياحةإ 

عضو، من شركات ومؤّسسات تعليمية وبحثية ومقاصد ومنّظمات غير  500تضّم إدارة األعضاء المنتسبين أكثر من 
ءات. تتمّثل مهّمتها حكومية، وتهدف إلى تزويد األعضاء بمساحة للتشاُرك في الحوار وتبادل المعلومات واّتخاذ اإلجرا

أوجه التآزر بين األعضاء المنتسبين والدول األعضاء، وتشجيع تبادل المعارف بين الجهات المعنّية  تطويرالرئيسية في 
أهداف األمم المّتحدة للتنمية المستدامة. وباإلضافة إلى ما تقد م، قامت إدارة األعضاء  تعزيزاألساسية بهدف المساهمة في 

 المنتسبين بتطوير األدوات والفرص التالية الُمتاحة ألعضائها: 

  منبر تفاعلي 

  شجيع التعاون. وت من أجل التواصل ء المنتسبين منبًرا تفاعلًيا متوّفًرا لألعضاء المنتسبين بشكٍل حصري،تقّدم إدارة األعضا

  الشراكات مع المعنيين من القطاع الخاّص 

ُتَعّد إدارة األعضاء المنتسبين في منّظمة السياحة العالمية بمثابة البّوابة الرئيسية للتحالفات والتعاون مع القطاع الخاّص في 
يين بالسياحة على تحقيق الفائدة نالمع مجال السياحة. انطالًقا من رسالة منّظمة السياحة العالمية التي تتمّثل في تشجيع

االقتصادية للسياحة مع التقليل قدر اإلمكان من آثارها السلبية المحتملة، تسعى إدارة -القصوى من المساهمة االجتماعية
شراكهم في قيم ومعايير وأنشطة المنّظمة. ف إلى كنفها ر من األعضاء المنتسبينبإلى ضّم عدد أك األعضاء المنتسبين من وا 

شأن زيادة مشاركة القطاع الخاّص والجهات الفاعلة األخرى أن تعّزز السياحة المستدامة والمسؤولة. ويمكن في هذا الصدد 
 التخطيط لمجاالت مختلفة من التعاون واألنشطة، تبًعا لخبرات األعضاء المنتسبين واهتماماتهم. 

  المنشورات والتقارير 

 ناحيةتتطّرق منشورات األعضاء المنتسبين، التي تصُدر بالتعاون مع األعضاء المنتسبين المهتّمين، إلى مواضع هاّمة من 
دراسات  من الشراكات بين القطاَعين العام والخاّص لدعم تعزيز المعارف في مجال السياحة. باالستناد إلى مجموعة

األعضاء المنتسبين، يمكن لهذه المنشورات أن تشّكل نماذج للكثير من المقاصد  الحاالت واألمثلة الواقعية الُمستَمد ة من
يمكن االّطالع على الالئحة الكاملة مصدًرا لإللهام ودلياًل إرشادًيا للمقاصد.  تمّثلوالشركات. والهدُف الرئيسي منها هو أن 

 . http://affiliatemembers.unwto.org/publicationsللمنشورات عبر الرابط التالي: 

  نشرة األعضاء المنتسبين ونشرة أهداف التنمية المستدامة 

قامة  نشرة األعضاء المنتسبين هي خدمة تُتيح لألعضاء تشاُرك مبادراتهم ومشاريعهم مع سائر األعضاء المنتسبين، وا 
 محتملين، والترويج لخدماتهم لدى األعضاء اآلخرين. عمل الصالت مع شركاء 
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  :المرفق

 الوضع العام لألعضاء المنتسبين

 
a) The number of Affiliate Members is currently 523. 

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

(i) Africa: 28 

(ii) Americas:  110 

(iii) Asia-Pacific:  67 

(iv) Europe: 300 

(v) Middle East:  14 

c) The Affiliate Members represent the following areas: 

(i) University and Research Programs: 138 

(ii) Professional Associations: 59 

(iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards: 71 

(iv) Tourism Business Management & Consultancy: 57 

(v) Destination Management Organizations: 34 

(vi) Hotels / Accommodation: 22 

(vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 28 

(viii) Travel Agencies & Tour Operators: 43 

(ix) Air, Rail & Road Transport: 16 

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

(xi) Mass Media:  11 

(xii) Other activities: 25 

 

d) New Membership: The Affiliate Members Programme has received 21 complete applications 
which will be referred to the next 110th session of the UNWTO Executive Council for approval. 
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