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.1

مقدمة
ّ
.0.0

السياق

ي تشبري األنل/أكتنعبر نكانن األنل/ديسمعبر  5102إستطالعاً حنل
أجبرت أمانة منظمة السياحة الوالمية عي شهبر ْ
أنلنيات األعضاء ،عغبرض إعداد عبرنامج الومل الوام للمنظمة نالميزانية الوادية للفتبرة  .5107-5106نلقد ُنضع

مخصص لألعضاء الفاعلي
استعيانا منفصال عالمتنانل على شعكة اإلنتبرنت ،أحدهما
ٌ
ٍ
توديالت طفيفة لكي يتماشى نطعيوة عضنيتهم.
لألعضاء المنتسعي  ،حيث أ ّ األخيبر تضم

نالمشابركي

نالثاني

تمحنبر اإلستطالع حنل الهدفي اإلستبراتيجيي األساسيي للمنظمة نهما :اإلستدامة/آداب السياحة نالتنافسية/الجندة.
سيحلّال على حدة م قعل األمانة نيتولقا عتوعئة المنابرد نالتوان .
كما طبرح اإلستطالع سؤالي ُ
يتعع التقبريبر الحالي عنية اإلستطالع نيوبرض أعبرز نتائجه عدءاً عاألعضاء الفاعلي

نالمشابركي

ننصنالً إلى

األعضاء المنتسعي .

.0.6


مدى التجاوب
العضاء الفاعلون والمشاركون

نظ اًبر للطاعع الموقّد نسعياً لإلستعيا ُ ،يوتعبر أ مستنى البردند النابردة ( 62في المئة ،أي  013عضناً فاعالً ن 3أعضاء

0
معي ٌ في البرسم العياني أدناه.
مشابركي ) يمثّل هذه الفئة م األعضاء ،مع اإلشابرة إلى عوض التعاينات عي األقاليم كما هن ّ

توزع العضاء الفاعلين والمشاركين المجاوبين على اإلستطالع بحسب القاليم
ّ

الول.
تبرد قائمة األعضاء الفاعلي نالمشابركي الذي أجاعنا على اإلستطالع في المرفق ّ
1

وللعلم ،بلغ مدى التجاوب في فترة السنتين السابقة ( 01 )4102-4102في المئة.
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تنزع المسؤنلي
كما طُلِب مم أجاعنا على اإلستطالع تحديد أسمائهم نمناصعهم .نيظهبر البرسم العياني التالي ّ
برفيوي المستنى الذي شابركنا في اإلجاعة على اإلستطالع .نما يناهز  71في المئة منهم هم م مستنى مديبر نما فنق.
المسؤولون رفيعو المستوى المشاركون في اإلجابة على اإلستطالع



العضاء المنتسبون

أجاب على اإلستطالع  25عضناً م األعضاء المنتسعي (حنالي  55في المئة).

.2

اإلستدامة وآداب السياحة
.6.0

أولويات العضاء الفاعلين والمشاركين

طُلِب في اإلستطالع م األعضاء الفاعلي نالمشابركي ما يلي في ما يتولّق عاإلستدامة نآداب السياحة:
 تبرتيب مجاالت الومل التالية المتصلة عاإلستدامة نآداب السياحة عحسب األهمية (م األكثبر إلى األقل أهميةً):
التننع العينلنجي
أ.
ّ
التغيبر المناخي
بّ .
ج .الطاقة نالمياه
د .الثقافة
الحد م الفقبر
ه.
ّ
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ن .قضايا المساناة عي الجنسي
ز .المسؤنلية اإلجتماعية للمسافبري نللشبركات
ح .حماية المستهلك
ط .السياحة المتاحة للجميع
ي .السالمة ناألم نالسالم
ي م مجاالت الومل النابردة أعاله نتحديد مجاالت عمل أخبرى ألخذها عوي
محددة عشأ أ ٍّ
 إعداء توليقات ّ
اإلعتعابر.
التنصل إلى تبر ٍ
تيب إجمالي لمجاالت
ناذا ما جمونا مختلف عمليات التبرتيب التي قام عها األعضاء ،عات عاإلمكا
ّ
الومل المتصلة عاإلستدامة نآداب السياحة .نتظهبر النتائج في البرسم العياني التالي:

اإلستدامة :ترتيب المجاالت ذات الولوية بالنسبة لألعضاء الفاعلين والمشاركين

لإلطّالع على النتائج عحسب األقاليم ،البرجاء مبراجوة المرفق الثاني.
نسنف تُستخدم التوليقات النابردة عشأ مختلف مجاالت الومل ذات الصلة عاإلستدامة م قعل األمانة عند اإلعداد
ألنش ٍ
محددة خالل فتبرة السنتي المقعلة.
طة ّ
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.6.6

إقتراحات حول مجاالت العمل اإلضافية

قدم األعضاء إلى األمانة التنصيات اإلضافية التالية في ما يتولّق عاإلستدامة نآداب السياحة:
ّ
محددة (كالسياحة الساحلية نالسياحة في
 الومل على التنمية السياحية المستدامة نتطعيقها على قطاعات ّ
المناطق الحضبرية على سعيل المثال)؛


النظبر في السياحة الوادلة نالتنمية المجتموية؛



استنعاط األفكابر عشأ نماذج تمنيل السياحة المستدامة نآليات تحفيز المستثمبري ؛

المخصصة للهيئات السياحية لكي تستجيب للمتطلعات السياحية الجديدة
 النظبر في أنشطة عناء القدبرات
ّ
السياحيي للشعاب نالسكا المحليي ؛
نلدعم الحكنمات في مجال التثقيف نالتدبريب
ْ



مناصلة الومل على تنحيد المواييبر ،نعخاصة فيما يتولق عالمواييبر المبراعية للعيئة في القطاع السياحي؛



البرعط عي الومل المنجز في دبراسة األسناق نالقضايا المتصلة عاإلستدامة؛



تيسيبر التوان األفقي نالومندي داخل القطاع حنل القضايا المتصلة عاإلستدامة :الشبراكة عي القطاع الوام
نالقطاع الخاص نالتوان الواعبر للحدند النطنية (كاإلتحاد األنبرنعي نمنظمة السياحة الوالمية على سعيل
المثال)؛



دعم األعضاء في البرعط عي التخطيط إلستخدامات األبراضي نالسياحة المستدامة؛



مناصلة الومل على األدنات نالمؤشبرات البرامية إلى برصد اإلستدامة.

.6.2

أولويات العضاء المنتسبين

المنجه لألعضاء المنتسعي  :برتّعنا نفقاً إلحتياجات مؤسستكم مجاالت الومل
طُبرح السؤال التالي في اإلستطالع
ّ
التالية عحسب األهمية:

 الطاقة نالمياه
 الثقافة


قضايا المساناة عي الجنسي



المسافبر المسؤنل نالمسؤنلية اإلجتماعية للشبركات

 حماية المستهلك


السياحة المتاحة للجميع



التوان عي القطاعي الوام نالخاص

 السالم ناألم


التوان الدنلي م أجل التنمية
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نتظهبر النتائج في البرسم العياني التالي:
اإلستدامة :ترتيب المجاالت ذات الولوية بالنسبة لألعضاء المنتسبين

.3

التنافسية والجودة
.2.0

أولويات العضاء الفاعلين والمشاركين

أسنةً عالقسم الساعق ،طُلِب م األعضاء الفاعلي نالمشابركي ما يلي:
 تبرتيب مجاالت الومل التالية المتصلة عالتنافسية نالجندة السياحيتي عحسب األهمية (م األكثبر إلى األقل أهميةً):
أ .تيسيبر السفبر
ب .الضبرائب/اإلستثمابر
ج .البرعط
الم َمِّيزة
د .التسنيق /خلق الوالمة ُ

ه .إدابرة المقاصد نالجندة
ن .اإلحصاءات
ز .إتجاهات األسناق
ح .السياحة الداخلية
ط .الومالة
ي .تنمية المنابرد العشبرية

أي م مجاالت الومل النابردة أعاله نتحديد مجاالت عمل أخبرى.
محددة عشأ ٍّ
 إعداء توليقات ّ
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التنصل إلى تبر ٍ
تيب إجمالي لمجاالت
ناذا ما جمونا مختلف عمليات التبرتيب التي قام عها األعضاء ،عات عاإلمكا
ّ
الومل المتصلة عالتنافسية نالجندة .نتظهبر النتائج في البرسم العياني التالي:

التنافسية :ترتيب المجاالت ذات الولوية بالنسبة لألعضاء الفاعلين والمشاركين

طالع على النتائج عحسب األقاليم ،البرجاء مبراجوة المرفق الثالث.
لإل ّ
نسنف تُستخدم التوليقات النابردة عشأ مختلف مجاالت الومل ذات الصلة عالتنافسية م قعل األمانة عند اإلعداد
ٍ
محددة خالل فتبرة السنتي المقعلة.
ألنشطة ّ

.2.6

إقتراحات حول مجاالت العمل اإلضافية

قدم األعضاء إلى األمانة التنصيات اإلضافية التالية في ما يتولّق عالتنافسية:
ّ


توزيز الحنكمة السياحية م خالل :أ) توزيز التوان عي الهيئات الوامة نعي القطاعي الوام نالخاص،
ب) تحسي التوان اإلقليمي ،ج) تحسي نتنطيد التوان السياسي نالمؤسسي داخل الدنل (عي الن ازبرات
المونية)؛



التبركيز على التنمية م خالل السياحة ،عما في ذلك مسألة توعئة المنابرد؛



إقامة الشبراكات م أجل اإلعتكابر نالتقنيات الحديثة في مجال تطنيبر المنتجات السياحية ،مع التبركيز على
المؤسسات الصغيبرة نالمتنسطة؛

 توزيز القدبرات المؤسسية م خالل التثقيف السياحي نعناء القدبرات المجتموية عناسطة التدبريب؛
 الدعنة إلى ٍ
نظام خاص عإبرشادات السفبر أكثبر عدالً؛


تيسيبر تعادل التجابرب (الممابرسات المستحسنة) ننقل الموابرف ععبر اإلنتبرنت؛

ٍ
منتجات لمنسم إنخفاض الطلب نأدنات تسنيقية جديدة،
 مناصلة الومل على مسألة المنسمية ،كإقتبراح
نعخاصة في ما يتولق عنسائل التناصل اإلجتماعي.
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أولويات العضاء المنتسبين

المنجه لألعضاء المنتسعي  :برتّعنا نفقاً إلحتياجات مؤسستكم مجاالت الومل
طُبرح السؤال التالي في اإلستطالع
ّ
التالية عحسب األهمية:
 تيسيبر السفبر


الضبرائب/اإلستثمابر

 البرعط
الم َمِّيزة
 التسنيق /خلق الوالمة ُ
 تطنيبر المنتجات


إدابرة المقاصد نالجندة

 اإلحصاءات
 إتجاهات األسناق


السياحة الداخلية



السياحة في المد

 المنسمية
 تنمية المنابرد العشبرية
 الحنكمة
 التشغيل
نتظهبر النتائج في البرسم العياني التالي:
التنافسية :ترتيب المجاالت ذات الولوية بالنسبة لألعضاء المنتسبين

][Type text

المرفقات
الول :قائمة العضاء الفاعلين والمشاركين الذين أجابوا على اإلستطالع
المرفق ّ
أفريقيا

 .0أنغنال

 .5عنتسنانا

المريكيتين

 .57عنليفيا

 .58الع ابرزيل
 .31كنلنمعيا

 .52جمهنبرية كنبريا

 .3عنبركينا فاسن
 .5البرأس األخضبر

 .30كنستابريكا

 .7كنت ديفنابر

 .33غناتيماال

 .6تشاد

 .35السلفادنبر

 .8جمهنبرية الكننغن الديمقبراطية

 .32هندنبراس

 .01مدغشقبر

 .36المكسيك

 .05منبريشينس

 .38عنما

 .02منزامعيق

 .21فنزنيال

 .9غانا

 .00مالني

 .03المغبرب
 .05النيجبر
 .06برناندا

 .07السنغال
 .08سيشل

 .09سيبرالين

 .55منطقة ماكان اإلدابرية الخاصة،
الصي

أوروبا

 .37نيكابراغنا
 .39عابراغناي

 .58أبرمينيا

 .20عيبرن

 .61أذبرعيجا

آسيا

جنوب آسيا

 .57أندن ابر

 .59النمسا

 .60عيالبرنس

 .65العنسنة نالهبرسك
 .63علغابريا

 .25عنغالديش

 .62كبرناتيا

 .22جمهنبرية إي ابر اإلسالمية

 .66الجمهنبرية التشيكية

 .55تنغن

 .25ملديف

 .52جمهنبرية تنزانيا المتحدة

شرق آسيا والمحيط الهادئ

 .56زمعاعني

 .27الصي

 .55زامعيا

العضاء المشاركون

 .56ألعانيا

 .51جننب أفبريقيا

 .53تننس

 .53الفلعي

 .35جامايكا

 .23عنتا

 .50السندا

 .50ماليزيا

 .55ميانمابر

 .59شيلي

 .2الكاميبرن

 .51جمهنبرية الن الديمقبراطية الشوعية

 .26كمعنديا

 .28إندننيسيا
 .29الياعا

 .65قعبرص
 .67فبرنسا

 .68جنبرجيا
 .69اليننا

 .71هنغابريا

 .70إسبرائيل

 .75كازاخستا

 .73قيبرغيزستا
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 .72ليتنانيا

 .75منناكن

 .76الجعل األسند
 .77عنلندا

 .78العبرتغال

 .79جمهنبرية منلدنفا
 .81برنمانيا

 .80اإلتحاد البرنسي
 .85سا مابرينن
 .83صبرعيا

 .82سلنفاكيا
 .85سلنفينيا
 .86إسعانيا

 .87سنيس ابر

 .88طاجيكستا

 .89جمهنبرية مقدننيا الينغنسالفية
ساعقاً

 .91تبركيا

 .90تبركمانستا
 .95أنكبرانيا

 .93أنزعكستا
العضاء المشاركون
 .92الفالندبر

 .95ماديبرا ،العبرتغال
الشرق الوسط
 .96مصبر

 .97الوبراق
 .98األبرد

 .99الكنيت

.011

لعنا

.015

سلطنة ُعما

.010
.013
.012
.015
.016

ليعيا

المملكة الوبرعية السوندية

الجمهنبرية الوبرعية السنبرية

اإلمابرات الوبرعية المتحدة

اليم
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المرفق الثاني :قضايا اإلستدامة ،ترتيب مجاالت العمل بحسب القاليم
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المرفق الثالث :التنافسية والجودة ،ترتيب مجاالت العمل بحسب القاليم
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