الجمعية العامة

)A/21/8(II)(h
Madrid, 20 July 2015
Original: English

الدورة الحادية والعشرون
مديين ،كولومبيا  21-21 ،أيلول/سبتمبر 1122
البند (8ثانيا)(ح) من جدول األعمال المؤقت

تقرير األمين العام
الجزء الثاني :الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي
(ح) االتفاقات التي أبرمتها المنظمة
أوالً .مقدّمة
.2
يلي:

في ما يتعلّق باالتفاقات التي تبرمها المنظمة ،تنصّ الما َّدة  21من النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية على ما

"للجمعية أن تنظر في أي قضية وأن تقدم توصيات بأي شأن من اختصاص المنظمة .وهي مكلفة المهام التالية،
باإلضافة إلى المهام المولجة إليها في موضع آخر من هذا النظام األساسي:
...

ل) إقرار أو تفويض الصالحيات إلقرار االتفاقات المبرمة مع حكومات أو منظمات دولية؛
م) إقرار أو تفويض الصالحيات إلقرار االتفاقات المبرمة مع منظمات أو كيانات خاصة؛
"...
بموجب هذه األحكام ،تُرفع إلى الجمعية العا َّمة االتفاقات وترتيبات العمل التالية ال ُمبرمة مع الحكومات والمنظمات
.1
الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية .وجميع هذه االتفاقات ال ُمب َرمة من قبل المنظّمة موجودة لدى األمانة لالطالع
عليها.
ثانيًا .االتفاقات المبرمة الستضافة فعاليات منظَّمة السياحة العالمية (تاريخ الفعاليات بين قو َسين)
مع الدول األعضاء والمراقبين:
-

ألبانيا :مؤتمر دولي حول "إدارة الموسمية في السياحة" (تيرانا 11 ،تشرين األوّ ل/أكتوبر )1122

-

أندورا :المؤتمر العالمي الثامن حول السياحة الثلجية والجبلية (أندورا-ال-فيال 21-9 ،نيسان/أبريل )1122

الرجاء إعادة استعمال الورق
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أنغوال :االجتماع السادس والخمسون للجنة اإلقليمية لمنظَّمة السياحة العالمية ألفريقيا والحلقة الدراسية
اإلقليمية للسياحة والنقل الج ّوي (لواندا 01-18 ،نيسان/أبريل )1122

-

األرجنتين :دورة دولية لمنظّمة السياحة العالمية حول التميّز في جودة المقاصد السياحية (سان سلفادور دي
خوخوي 20-8 ،آذار/مارس )1122

-

أذربيجان :االجتماع السابع والخمسون للجنة اإلقليمية لمنظمة السياحة العالمية ألوروبا والحلقة الدراسية
حول "تطوير التج ّمعات السياحية الف ّعالة" (باكو 2-0 ،نيسان/أبريل )1122

-

كمبوديا:




-

الصين:

-

كولومبيا:







المؤتمر اإلقليمي ل ّ
منظمة السياحة العالمية حول التنمية السياحية في مواقع التراث الثقافي
(سيام ريب 02 ،تشرين األ ّول/أكتوبر  1 -تشرين الثاني/نوفمبر )1120
حلقة العمل اإلحصائية اإلقليمية لمنظّمة السياحة العالمية لبلدان نهر الميكونغ (سيام ريب،
 01-12ت ّموز/يوليو )1122
المؤتمر العالمي المشترك ل ّ
منظمة السياحة العالمية/اليونسكو حول السياحة والثقافة (سيام
ريب 2-2 ،شباط/فبراير )1122
المنتدى الدولي لرؤساء البلديات حول السياحة (تشنغتشو 21-22 ،تشرين الثاني/نوفمبر
)1122
االجتماع الدولي السابع لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة طريق الحرير في الصين
(شيان 11-28 ،حزيران/يونيو )1122
ّ
لمنظمة السياحة العالمية لألمريكتَين (كارتاخينا
االجتماع السابع والخمسون للجنة اإلقليمية
دي إندياس 12-12 ،حزيران/يونيو )1122
الدورة الحادية والعشرون للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية (مديين21-21 ،
أيلول/سبتمبر )1122

-

ساحل العاج :دورة تدريبية إقليمية حول السياسة واإلستراتيجية السياحية (أبيدجان 20-9 ،كانون
األ ّول/ديسمبر )1120

-

كرواتيا:



ّ
لمنظمة السياحة العالمية واللجنة األوروبية
"برنامج الماستر حول التسويق االلكتروني
للسفر" (زادار 12-10 ،تشرين األ ّول/أكتوبر )1120
الدورة المئة للمجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية (روفين 19-11 ،أيّار/مايو )1122

-

جمهورية الكونغو الديمقراطية :دورة تدريبية إقليمية حول السياسة واإلستراتيجية السياحية (كينشاسا-28 ،
 11أيّار/مايو )1122

-

جمهورية الدومينيكان :حلقة دراسية لمنظّمة السياحة العالمية حول "إدارة مقاصد التراث الثقافي السياحية"
(سانتو دومينغو 28-21 ،شباط/فبراير )1122

-

ّ
لمنظمة السياحة العالمية للشرق األوسط والمؤتمر الدولي
مصر :االجتماع التاسع والثالثون للجنة اإلقليمية
حول السالمة واألمن السياحيين (القاهرة 22-22 ،أيلول/سبتمبر )1122
فرنسا :المؤتمر المشترك بين منظّمة السياحة العالمية وفرنسا حول التنمية المستدامة للسياحة في الجزر،
(جزيرة ريونيون 20-22 ،أيلول/سبتمبر )1120
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ّ
لمنظمة السياحة العالمية لألمريكتين والحلقة الدراسية
هايتي :االجتماع الثامن والخمسون للجنة اإلقليمية
حول فرص تع ّدد المقاصد للتكامل اإلقليمي (بورت أو برنس 11-29 ،أيّار/مايو )1122

-

إسرائيل :االجتماع الثامن والخمسون للجنة اإلقليمية لمنظّمة السياحة العالمية ألوروبا والحلقة الدراسية حول
"التقنيات النقّالة من أجل تحسين تجربة السياحة" (حيفا 22-22 ،أيّار/مايو )1122

-

إيطاليا (منطقة فينيتو) :االجتماع الدولي حول السياحة ال ُميسَّرة (فيتشنزا 2 ،نيسان/أبريل )1122

-

اليابان :حلقة عمل خاصة لمنظّمة السياحة العالمية حول إحصائيات السياحة (نارا 12-11 ،تشرين
الثاني/نوفمبر )1122

-

كازاخستان:



ّ
منظمة السياحة العالمية-اليونسكو حول اإلستراتيجية السياحية للمم ّر التراثي لطريق
اجتماع
الحرير في آسيا الوسطى والصين (ألماتي 8-1 ،تشرين األ ّول/أكتوبر )1120
المؤتمر األوروبي-اآلسيوي حول منتجعات التزلّج (ألماتي 9-8 ،تشرين األوّ ل/أكتوبر
)1120

-

ليتوانيا :برنامج الماستير حول التسويق االلكتروني" :ماذا بعد لسياحة بحر البلطيق في بيئة رقمية
ديناميكية؟" (دروسكينينكاي 29-28 ،تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

ماليزيا :مؤتمر السياحة العالمي ( 1120مالكا 10-12 ،تشرين األوّ ل/أكتوبر )1120

-

المالديف :االجتماع المشترك السابع والخمسون للجنة منظّمة السياحة العالمية لمنطقة شرق آسيا والمحيط
الهادئ ،ولجنة منظّمة السياحة العالمية لمنطقة جنوب آسيا ،والمؤتمر الوزاري اإلقليمي لمنظّمة السياحة
العالمية حول وضع السياحة في سياق اجتماعي-اقتصادي أوسع (جزيرة باندوس 2-0 ،حزيران/يونيو
)1122

-

المكسيك:




دورة منظمة السياحة العالمية حول "فن الطهو كأداة للتنافسية السياحية" (بالياس دي
روساريتو ،باجا كاليفورنيا 22-1 ،تشرين األوّ ل/أكتوبر )1120
االحتفال الرسمي بيوم السياحة العالمي (خاليسكو 11 ،أيلول/سبتمبر )1122
ّ
لمنظمة السياحة العالمية حول "التنافسية السياحية :التخطيط للتنمية المجتمعية
دورة
المستدامة" (بويبال 02-11 ،تشرين األ ّول/أكتوبر )1122

-

الجبل األسود :المؤتمر الثاني لمنظّمة السياحة العالمية حول إدارة المقاصد في منطقة البحر األبيض
المتوسّط "الجودة :المحرّك األساسي للنجاح في مقاصد منطقة البحر األبيض المتوسّط" (بودفا12-11 ،
حزيران/يونيو )1122

-

المغرب :مؤتمر منظّمة السياحة العالمية حول "المبادرة األطلسية للسياحة ( "1122الرباط11-12 ،
تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

عمان :حلقة عمل حول تطبيق مؤ ّشرات السياحة المستدامة نحو إقامة مرصد للسياحة المستدامة في سلطنة
عمان (الخيران 22-21 ،أيّار/مايو )1122

-

فلسطين (مراقب) :المؤتمر الدولي حول السياحة الدينية المستدامة :تعزيز التنمية االجتماعية-االقتصادية
للمجتمعات المحلّية المضيفة (بيت لحم 22-22 ،حزيران/يونيو )1122

-

الفلبين :االجتماع المشترك السادس والعشرين للجنة منظّمة السياحة العالمية لمنطقة شرق آسيا والمحيط
الهادئ ،ولجنة منظّمة السياحة العالمية لمنطقة جنوب آسيا ،والمؤتمر الدولي للسياحة وتغيّر المناخ
(ليجازبي 11-28 ،أيّار/مايو )1122
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البرتغال :المؤتمر الدولي الثالث ل ّ
منظمة السياحة العالمية حول السياحة ووسائل اإلعالم بشأن "كيفية تأثير
وسائل اإلعالم الجديدة على صياغة األخبار" (استوريل 0-1 ،كانون األوّ ل/ديسمبر )1120

-

جمهورية كوريا:
االجتماع الخامس لفرقة العمل التابعة لمنظّمة السياحة العالمية والمعنية بطريق الحرير

(سول 12-10 ،نيسان/أبريل )1122
المؤتمر الثاني األوروبي-اآلسيوي لمنظّمة السياحة العالمية حول المنتجعات الجبلية ،مع

مدينة أولسان (أولسان 22-22 ،تشرين األوّ ل/أكتوبر )1122

-

االتّحاد الروسي:
حلقة دراسية لمنظّمة السياحة العالمية حول "تقنيات تكنولوجيا المعلومات وأدوات التسويق

المبتكرة في صناعة السياحة الحديثة" (موسكو 21 ،آذار/مارس )1122
االجتماع الوزاري "األحداث الكبرى لتنمية السياحة المستدامة" (سوتشي21-22 ،

حزيران/يونيو )1122
حلقة دراسية لمنظّمة السياحة العالمية حول "كيفية تلبية توقّعات مسافر اليوم  -أفضل

الممارسات الروسية والدولية" (موسكو 22 ،آذار/مارس )1122

-

سان مارينو :المؤتمر األوروبي حول السياحة الميسّرة (سان مارينو 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

المملكة العربية السعودية :تنفيذ ثالث دورات تدريبية تنفيذية لمنظّمة السياحة العالمية ( 11-28أيّار/مايو
 ،1122و 11-12أيّار/مايو  ،1122و 0-2حزيران/يونيو )1122

-

سيشيل :المؤتمر الوزاري المشترك األ ّول حول السياحة والنقل الجوي في أفريقيا (فيكتوريا ،ماهي22-22 ،
تشرين األ ّول/أكتوبر )1122

-

إسبانيا:

-

ّ
لمنظمة السياحة العالمية حول تمييز العالمات التجارية ،والتسويق االلكتروني،
تونس :حلقة عمل تدريبية
والتواصل في األزمات (تونس 19-11 ،أيّار/مايو )1122

-

اإلمارات العربية المتّحدة :االجتماع األربعون للجنة اإلقليمية لمنظّمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق
األوسط والمنتدى الوزاري بشأن السياحة العربية البينية (دبي 2 ،أيّار/مايو )1122

-

أوروغواي :المؤتمر األ ّول لألعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية حول التغلّب على الموسمية
(بونتا دل استي 0-2 ،أيّار/مايو )1122

-

ّ
لمنظمة السياحة العالمية (سمرقند 2-2 ،تشرين
أوزبكستان :الدورة التاسعة والتسعون للمجلس التنفيذي
األوّ ل/أكتوبر )1122

-

فيتنام :المؤتمر الدولي حول السياحة الروحية للتنمية المستدامة (مقاطعة نينه بينه 11-12 ،أيلول/سبتمبر
)1120
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المؤتمر الدولي األ ّول حول السياحة والح ّج ،مع زونتا دي غاليسيا( :سانتياغو دي
كومبوستيال ،أيلول/سبتمبر )1122
ّ
ّ
المؤتمر الدولي حول "التراث الديني والسياحة :األنواع ،واالتجاهات ،والتحديات" مع
حكومة إلتشي البلدية( :إلتشي 18-11 ،تشرين الثاني/نوفمبر )1122
االجتماع الثامن والتسعون للمجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية (سانتياغو دي
كومبوستيال 2-2 ،حزيران/يونيو )1122
الق ّمة العالمية الثالثة حول السياحة المدينية (برشلونة 21-9 ،كانون األوّ ل/ديسمبر )1122
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زيمبابوي :دورة لمنظّمة السياحة العالمية حول بناء القدرات بشأن التدريب التقني على التسويق االلكتروني
(هراري 11-10 ،آذار/مارس )1122

مع الكيانات العامة والخاصة:
-

”/“Casa Africaفيتور (إسبانيا):
النسخة الخامسة لمنتدى ( INVESTOURمدريد 10 ،كانون الثاني/يناير )1122

النسخة السادسة لمنتدى ( INVESTOURمدريد 19 ،كانون الثاني/يناير )1122


-

ّ
لمنظمة السياحة
( Fundación Escuela de Organización Industrialإسبانيا) :حلقة دراسية
العالمية حول "التوظيف في السياحة – تحقيق أقصى اإلمكانات" (مالقة ،إسبانيا 11-29 ،تشرين
الثاني/نوفمبر )1120

برمة مع الجهات المانحة (تاريخ توقيع االتّفاق بين قو َسين)
ثالثاً .اتّفاقات التعاون ال ُم َ
-

( BINTERإسبانيا) :النسخة السادسة من منتدى االستثمار السياحي واألعمال ألفريقيا ( 2شباط/فبراير
)1122

-

( CHECK-INN TVاإلمارات العربية المتّحدة) :جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في
مجال السياحة ( 22آذار/مارس )1122

-

غرفة الصين للسياحة :دراسة حول مساهمة الثقافة اإلسالمية في السياحة :آسيا تحت المجهر (21
نيسان/أبريل )1122

-

المناطق المخ ّ
صصة إلدارة السياحة المستدامة (تايلند) :جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في
مجال السياحة وحلقة العمل ( 10كانون الثاني/يناير )1122

-

شبكة "إيكبات" العالمية (تايلند) :تقديم للدراسة العالمية حول االستغالل الجنسي لألطفال في مجال السفر
والسياحة ( 11آذار/مارس )1122

-

االتّحاد للطيران (اإلمارات العربية المتّحدة) :جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال
السياحة ( 28شباط/فبراير )1122

-

اللجنة األوروبية للسفر (بلجيكا):
الدراسة حول "سوق السفر المغادر من بلدان مختارة من رابطة الدول المستقلّة" والدراسة

حول "صورة أوروبا كما تعبّر عنها وسائل التواصل االجتماعي الروسية" ( 11أيّار/مايو
)1122
ّ
الدراسة حول "عملية صنع القرار لمنظمي االجتماعات والمؤتمرات واالتفاقيات والحوافز"

( 11أيّار/مايو )1122

-

( Once Foundationإسبانيا) والشبكة األوروبية للسياحة الميسّرة (بلجيكا) :تحديث وثيقة "توصيات
منظّمة السياحة العالمية بشأن السياحة الميسّرة للجميع" ( 22حزيران/يونيو )1122

-

ايبيريا :Líneas Aéreas de España ،جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة
( 12ت ّموز/يوليو )1122

-

إيفيما/فيتور (إسبانيا) :جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة وحلقة عمل شبكة
المعارف لمنظّمة السياحة العالمية ( 2أيلول/سبتمبر  )1120وااللتزام بالمساهمة نفسها لغاية العام 1121
منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة
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معهد كوريا للثقافة والسياحة :دراسة حالة حول أماكن اإلقامة الثقافية في جمهورية كوريا ،والصين،
واليابان ( 0حزيران/يونيو )1122

-

منظّمة السياحة الكورية:
مشروع حول "شراكة السياحة والثقافة" ( 11كانون الثاني/يناير )1122

تقرير حول "تآزرات السياحة والثقافة" ( 12أيّار/مايو )1122


-

( Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.Aإسبانيا):
جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة ( 12كانون الثاني/يناير

)1122
جوائز ّ
منظمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة ( 10شباط/فبراير )1120


-

( Mapfre Asistenciaإسبانيا):
جوائز ّ
منظمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة ( 12آذار/مارس )1122

ّ
جوائز منظمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة ( 11كانون الثاني/يناير

)1122

-

( NH Hotel Groupإسبانيا) :جوائز منظّمة السياحة العالمية للتميّز واالبتكار في مجال السياحة (11
شباط/فبراير )1122

-

( Travel Weekly Groupالمملكة المتّحدة) :اتّفاق شراكة بشأن وثيقة المشروع “Connecting
” 2( Travelآذار/مارس )1122

راب ًعا .اتّفاقات التعاون ال ُمب َرمة مع األمم المتّحدة والوكاالت التابعة لها
-

منظّمة العمل الدولية :اتّفاق نشر مشترك للمنشور "قياس التوظيف في الصناعات السياحية :دليل مع أفضل
الممارسات" ( 2آب/أغسطس )1122

-

مجموعة األمم المتّحدة اإلنمائية :اتّفاق مساهمة لدعم أنشطة األمم المتّحدة للتنسيق اإلنمائي من خالل نظام
المن ّسق المقيم ( 2حزيران/يونيو )1122

-

مركز التراث العالمي لليونسكو :اتّفاق مساهمة لتغطية نفقات السفر للمشاركين في حلقة عمل االستراتيجية
السياحية للمم ّرات التراثية ،التي ُعقدت في ألماتي في  8-1تشرين األوّ ل/أكتوبر  12( 1120آب/أغسطس
)1120

-

االتّحاد البريدي العالمي :اتّفاق تعاون لـ"مشروع منظّمة السياحة العالمية لتحليل فجوة الرقابة الداخلية" (2
حزيران/يونيو )1122

-

منظّمة التجارة العالمية :اتّفاق مشروع مع اإلطار المح ّسن المتكامل إلعداد دراسة مشتركة ( 02تشرين
األ ّول/أكتوبر )1122

سا .االتّفاقات ال ُمب َرمة بشأن مشاريع التعاون التقني
خام ً
مع األعضاء الفاعلين والمشاركين:
-
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أروبا :مشروع "المخطّط الرئيسي  - CBS 2007نظم المعلومات المتكاملة  -تطوير نظام اإلحصاءات
السياحية وحساب السياحة الفرعي" ( 1ت ّموز/يوليو )1122
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-

بوروندي ومؤ ّسسة تيميس:
تدريب النساء والشباب للمهن المطلوبة من قبل المؤسّسات السياحية في بوجمبورا وتعزيز

المشاريع السياحية الصغيرة والمتو ّسطة ( 8تشرين األوّ ل/أكتوبر )1120
تحديد وترسيم حدود المواقع السياحية في بوروندي ( 12أيّار/مايو )1122

إعداد دراسة لتحديد المواقع السياحية وترسيم حدودها في بوروندي ( 22أيلول/سبتمبر

)1122

-

إثيوبيا :تطبيق نظام لتصنيف الفنادق وتقييمها في إثيوبيا ( 28كانون األوّ ل/ديسمبر )1122

-

وزارة السياحة في غامبيا ورابطة المشاريع الصغيرة النطاق في مجال السياحة :تنفيذ مشروع Kartong
للسياحة البيئية في غامبيا ( 2تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

هايتي ومؤ ّسسة تيميس :مشروع بعنوان "زيادة تأثير التنمية السياحية على االقتصاد المحلّي في جاكميل"
( 22نيسان/أبريل )1122

-

منغوليا :تنفيذ مشروع "بناء القدرات لموظّفي السياحة في منغوليا" ( 8نيسان/أبريل )1122

-

موزمبيق :إنشاء خطّة استراتيجية للتنمية السياحية في موزمبيق ( 12شباط/فبراير )1122

-

عمان :تطوير اإلحصاءات السياحية في عمان ( 22تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

قطر :اتّفاق تعاون لتنفيذ االستراتيجية وخطّة العمل السياحية الجديدة في قطر (المرحلة 12( )1
شباط/فبراير  ،)1122وتبادل الرسائل لتعديل اتّفاق التعاون ( 1تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

رومانيا :تنفيذ بعثة تقييم لمراجعة النظام الوطني لإلحصاءات السياحية ( 20تشرين الثاني/نوفمبر )1122

-

تيمور-ليشتي :تنفيذ مشروع حول "بناء القدرات لموظّفي السياحة في تيمور-ليشتي" ( 21كانون
األ ّول/ديسمبر )1122

-

أوغندا :تنظيم رحلتَين تعريفيتَين في إطار تنفيذ مشروع "دعم تنمية األسواق الشاملة في مجال السياحة"
( 11نيسان/أبريل )1122

مع المنظّمات الحكومية الدولية وغير الحكومية:
-

( Birdlife Internationalالمملكة المتّحدة) :تنفيذ مشروع "السياحة المستدامة على طول مسارات
الطيور المهاجرة" ( 8تشرين الثاني/نوفمبر )1120
مؤ ّسسة نهر األردن :الح ّد من البطالة بين الشباب األردني المحروم مع تعزيز مشاركته في قطاع السياحة
( 21أيلول/سبتمبر )1120

-

 SNVنيبال :تطوير الخطّة االستراتيجية السياحية الوطنية لنيبال ( 29آب/أغسطس )1120

-

المنظّمات المشاركة التابعة لألمم المتّحدة (منظّمة السياحة العالمية ،هيئة األمم المتّحدة للمرأة ،اليونيدو،
اليونسكو ،الفاو ،مكتب األمم المتّحدة لخدمات المشاريع ،منظّمة العمل الدولية ،المنظمة الدولية للهجرة،
صندوق األمم المتّحدة للس ّكان) وبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ،نيكاراغوا :الجوانب التشغيلية للصندوق
المو ّحد في جمهورية نيكاراغوا ( 21كانون األ ّول/ديسمبر )1120

-

برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ،الكونغو :تطوير الخطّة الرئيسية للتنمية السياحية المستدامة في جمهورية
الكونغو ( 8كانون األ ّول/ديسمبر )1122

-

منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة
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-

برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ،نيكاراغوا" :تنمية االقتصاد المحلّي المستدام للساحل الكاريبي لنيكاراغوا من
خالل قطاع السياحة" ( 21كانون األ ّول/ديسمبر )1120

-

برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي ،أوغندا :تنفيذ مشروع "دعم تنمية األسواق الشاملة في السياحة" (22
آب/أغسطس )1120

-

( Wetlands Internationalهولندا) :تطبيق مشروع "السياحة المستدامة على طول مسارات الطيور
المهاجرة" ( 11أيلول/سبتمبر )1120

مع الكيانات العامة والخاصة:
-

( Fundación Europamundoإسبانيا) :تنفيذ "مشروع  Kartongللسياحة البيئية" في غامبيا (22
آذار/مارس )1122

-

شبكة السياحة البيئية اإلندونيسية :تنفيذ مشروع "السياحة المستدامة من خالل الكفاءة في استخدام الطاقة مع
تدابير التكيّف والتخفيف من اآلثار في بانجانداران" ( 1كانون الثاني/يناير )1122

-

معهد اإلصالح للخدمات األساسية (إندونيسيا) :تنفيذ مشروع "السياحة المستدامة من خالل الكفاءة في
استخدام الطاقة مع تدابير التكيّف والتخفيف من اآلثار في بانجانداران" ( 1كانون الثاني/يناير )1122

-

االعتماد النرويجي :إعداد دراسة جدوى بشأن إدراج آراء النزالء في أنظمة تصنيف الفنادق ( 0تشرين
الثاني/نوفمبر )1120

-

 ST-EPومؤسّسة السفر (المملكة المتّحدة) :لدعم مبادرات السياحة المستدامة التي تسهم في الح ّد من الفقر
( 01تشرين األ ّول/أكتوبر )1120

-

 ST-EPووزارة السياحة في كينيا ورابطة السياحة في ساحل مومباسا (كينيا) :تنفيذ مشروع إدارة المقاصد
السياحية " ST-EPمشروع إدارة شاطئ ساحل كينيا وسبل العيش المحلّية" ( 29كانون األوّ ل/ديسمبر
)1120

-

اقتصاديات السياحة (الواليات المتّحدة األميركية) :تقرير حول "تسهيل إصدار تأشيرات الدخول في منطقة
الكومسيك" – الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظّمة التعاون اإلسالمي) (28
آب/أغسطس )1122

سا .مذ ّكرات التفاهم ال ُمب َرمة مع الحكومات ،والمنظّمات الحكومية الدولية ،والكيانات العامة والخاصة
ساد ً
(أ)

مذ ّكرة تفاهم عامة لتعزيز التعاون وتحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك ،موقَّعة مع:
الدول األعضاء :ألبانيا ،كرواتيا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،إثيوبيا ،كازاخستان ،جمهورية مولدوفا،
تونس ،أوزبكستان
المنظّمات الحكومية الدولية:
-
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االتّحاد األفريقي
رابطة دول الكاريبي
منظّمة السياحة الكاريبية
جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية
رابطة النقل الج ّوي الدولي
منظّمة دول شرق الكاريبي
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منظّمة التعاون االقتصادي للبحر األسود
 في استراتيجية االتّحاد األوروبي0 مجال األولوية
مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية
ّ - اليونسكو
منظمة األمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة

-

:الكيانات العامة والخاصة
) (الواليات المتّحدة األميركيةADS GLOBAL AND CTICO
) (أوزبكستانADVERTISING AGENCY “GREAT SILK ROAD”
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)
AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina)
) (إسبانياAMADEUS IT GROUP S.A.
AMFORTH (World Association for Hospitality and Tourism Education and
) (فرنساTraining)
) (كمبودياAPSARA National Authority
) (أوروغوايASOCIACIÓN CIVIL PUNTA DEL ESTE
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO
) (إسبانياATB (Agència de Turisme de les Illes Balears)
ّ
) (الواليات المتحدة األميركيةATTA (Adventure Travel Trade Association)
) (ألمانياAVIAREPS
AZTA (Azerbaijan Tourism Association)
) (إسبانياBASQUETOUR (Agencia Vasca de Turismo S.A.)
BCC (Basque Culinary Centre)
CICTOURGUNE (Asociación Centro de Investigación Cooperativa en
) (إسبانياTurismo)
CONSORCIO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS
)(إسبانيا
) (الهندCONTACT BASE
COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de Colombia)
) (الواليات المتّحدة األميركيةEQUITREKKING & TRAVELS WITH DARLEY
) (فرنساEUROPEAN CITIES MARKETING
) (لوكسمبورغEUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES
FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina)
) (إسبانياFUNDACIÓN ACS
) (أسترالياGRIFFITH INSTITUTE FOR TOURISM
GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE
ESPAÑA (GCPHE)
ّ
) (الواليات المتحدة األميركيةGSTC (Global Sustainable Tourism Council)
) (الواليات المتّحدة األميركيةGLOBAL WELLNESS INSTITUTE
) (سويسراIH&RA (International Hotel and Restaurant Association)
) (إسبانياINNOVA TAX FREE GROUP
JATA (Japan Association of Travel Agents)
) (كنداKÉROUL
) (إسبانياMADISON MK
) (النمساMODUL UNIVERSITY
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A.
REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE ESPAÑA
) (المملكة المتّحدةROUTES – UBM INFORMATION LTD
) (إسبانياS.I.C.I. DOMINUS
9

-

 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 – omt@unwto.org / unwto.org

)A/21/8(II)(h
(ب)

( SKAL INTERNATIONALإسبانيا)
)SPAINCARES (Clúster Español de Turismo Salud
( STUDENTMARKETINGسلوفاكيا)
( THEMIS FOUNDATIONأندورا)
)( TOI (Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourismسويسرا)
( UNIONPAY INTERNATIONALالصين)
( UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJAإسبانيا)
( UNIVERSIDAD DE MAGDALENAكولومبيا)
( UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉALكندا)
( VIP WORLD EVENTSإسبانيا)
)( WORLD VISION (EAST ASIA REGIONتايلند)
)( WYSETC (World Youth Student and Education Travel Confederationهولندا)

أنشطة خاصة مع:
الدول األعضاء:
-

ليتوانيا (وزارة االقتصاد) واال ّتحاد الليتواني للصناعات :المشاركة في منصّة التدريب الدولية/مبادرة
” 01( “Partners 4 Valueأيلول/سبتمبر )1122

-

البرتغال :تعزيز التدريبات الدولية ّ
لطالب الدراسات العليا البرتغاليين في منظّمة السياحة العالمية (21
آذار/مارس )1122

-

إسبانيا:




صيانة األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين في مق ّر المنظمة  1( 1122نيسان/أبريل )1122
صيانة األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين في مق ّر المنظمة  12( 1122آذار/مارس )1122
اتّفاق بشأن المق ّر بين مملكة إسبانيا ومنظّمة السياحة العالمية ( 12حزيران/يونيو )1122

الكيانات العامة والخاصة:
-

مركز التبادل السياحي آلسيا والمحيط الهادئ (أبتك) (اليابان)" :العقد بين أبتك ومكتب الدعم اإلقليمي
آلسيا والمحيط الهادئ بشأن مساهمة اإلنفاق لعمليات أنشطة منظّمة السياحة العالمية في مكتب الدعم
اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ" ( 29كانون األ ّول/ديسمبر )1122

-

مؤ ّسسة تيميس (أندورا) :إقامة برنامج منظّمة السياحة العالمية-جامعة أناهواك (المكسيك) للماجستير في
إدارة المقاصد السياحية ( 2تشرين الثاني/نوفمبر )1120

ساب ًعا .االتّفاقات ال ُمب َرمة مع الدول األعضاء للمسؤولين على سبيل اإلعارة
أذربيجان ،الجبل األسود ،باراغواي ،جمهورية كوريا
ثامنًا .اتّفاقات الشراكة ال ُمب َرمة مع الكيانات الخاصة
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-

( EXCELTURإسبانيا) :تنظيم منتدى  Excelturالسابع للقيادة حول "السياحة كمحرّك أساسي لتطوير
العالمة التجارية القطرية" ( 2كانون األ ّول/ديسمبر )1120

-

( Universitaet Klagenfurtالنمسا) :تطوير ونشر دليل دولي حول السياحة والسالم ( 22آب/أغسطس
)1120
منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org

)A/21/8(II)(h
-

المنتدى السياحي العالمي لوسيرن (سويسرا) :تبادل الرسائل إلنشاء جائزة النجمة السياحية للمنتدى بالتعاون
مع ّ
منظمة السياحة العالمية ( 10نيسان/أبريل )1122

تاس ًعا .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامة
.0

الجمعية العامة مدعوة إلى أن:
(أ) تحيط علما ً بتقرير األمين العام بشأن االتفاقات وترتيبات العمل ال ُمبرمة ،بموجب الما َّدة  21من النظام
األساسي ،مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ،وكذلك مع المنظمات غير الحكومية؛
(ب) وتق ّر االتفاقات ال ُمع َّددة في الوثيقة المذكورة أعاله.
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