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 المجلس التنفیذي
 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ أیلول/سبتمبر ۱۳، كولومبیا، مدیین
 من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

 
 
 

 ۲۰۱٥-۲۰۱٤للفترة تنفیذ برنامج العمل العام 

 مقّدمة  أوالً. 

من شھر نیسان/أبریل وحّتى شھر حزیران/یونیو یقّدم ھذا التقریر ملّخًصا عن األنشطة التي نّفذتھا المنّظمة  .۱
مة في روفین، كرواتیا، في شھر CE/100/3(d)، أو نحو ذلك. وھو یأتي استكماالً في تسلسلھ الزمني للوثیقة ۲۰۱٥ ، الُمقدَّ

أّیار/مایو، ویتمحور حول الھدَفین االستراتیجیَّین اللذین تعتمدھما المنّظمة: (أ) التنافسیة والجودة و(ب) االستدامة 
 واألخالقیات. 

 التنافسیة والجودة  . ثانیا

 المعارف والخبرات وبناء القدرات  تبادل ألف. 

تمیس الدولیة التدریبیة حول التمیّز في جودة المقاصد السیاحیة  مؤّسسة السیاحة العالمیة/ مةمنظّ دورة أُجِرَیت  .۲
القضایا ذات الصلة المرتبطة  طبیقاقشة وتبھدف تزوید المشاركین بالمعارف، واألدوات، والمھارات، والفرص لمن

یتوفر المزید من المعلومات على . )۲۰۱٥ ۱۳-۹بالجودة في المقصد السیاحي (سان سلفادور دي خوخوي، األرجنتین، 
 .االنترنتشبكة 

. ولقد تّم البحث في العدید من أوجھ والسیاحة حلیَفین طبیعَیین بحیث یعّزز كلٌّ منھما اآلخر الطعامیشّكل فّن  .۳
مة السیاحة لمنظّ  األّول المنتدى العالميفي  ، وفرص توثیق التعاون بین ھذین المجالَین،والسیاحة الطعام بین فنّ  االرتباط
سان -دونوستیا( للطبخ مة السیاحة العالمیة ومركز الباسك، بتنظیم مشترك من قبل منظّ حول السیاحة الغذائیةالعالمیة 

ة لتبادل الخبرات، وتعزیز فھم السیاحة مقیِّ  ةً منصّ ). شّكل ھذا المنتدى  ۲۰۱٥نیسان/أبریل  ۲۸-۲۷ ،سبانیاسیباستیان، إ
 .االنترنتیتوفر المزید من المعلومات على شبكة العالم.  الغذائیة، وكیفیة النجاح في إدارة ھذا القطاع السیاحي النامي حول

شّكلت مسائل تسھیل تأشیرات الدخول، واألجواء المفتوحة، والحاجة إلى التكّیف مع احتیاجات السوق، ودور  .٤
الوزاري  المنتدى النقاش في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، محورَ في منطقة الداخل الفعالیات في الترویج للسیاحة 

مواجھة  العربیة: السیاحة البینیة تنمیة حول ۲۰۱٥مة السیاحة العالمیة وسوق السفر العربي للعام لمنظّ 
م في موازاة الفرصالتحّدیات واغتنام   االجتماع األربعین للجنة منّظمة السیاحة العالمیة للشرق األوسط، الُمنظَّ

 .االنترنتشبكة مزید من المعلومات على یتوفر ). ۲۰۱٥مایو أّیار/ ٥حدة، (دبي، اإلمارات العربیة المتّ 

ّقالة  الحلقیة الدراسیةواالجتماع الثامن والخمسین للجنة منّظمة السیاحة العالمیة ألوروبا في  .٥ حول التقنیات الن
تّم التركیز على المواضیع اآلتیة من جملة مواضیع أّیار/مایو)،  ۱۳-۱۲إسرائیل،  (حیفا،من أجل تحسین تجربة السیاحة 

ار من خالل  يأخرى: تعزیز التعاون اإلقلیمي، وتیسیر تأشیرات الدخول، وإضفاء الطابع الخصوص على تجارب الزوَّ
 .االنترنتالتقنیات النّقالة.  یتوفر المزید من المعلومات على شبكة 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق
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بالتعاون مع جامعة  جودة الخدمة،ل مة السیاحة العالمیة لتنمیة رأس المال البشري: عاملدورة منظَّ تطّرقت  .٦
، في قطاع السیاحة والممارسات األساسیة في مجال تنمیة رأس المال البشري تجورج واشنطن، إلى المفاھیم واآللیا

 ۱٤-۱۰ وشمال أفریقیا (الدوحة، قطر، ا إلى الدروس المستفادة على الصعید الدولي وفي منطقة الشرق األوسطاستنادً 
 .االنترنتیتوفر المزید من المعلومات على شبكة  ).۲۰۱٥مایو أّیار/

، التي ُعِقَدت فرصة لتحفیز السیاحة في األمریكتین -الحلقة الدراسیة اإلقلیمیة حول المقاصد المتعّددة في خالل  .۷
مة السیاحة العالمیة منظّ  ، جمعتاالجتماع الثامن والخمسین للجنة منّظمة السیاحة العالمیة اإلقلیمیة لألمریكَتینفي إطار 

بالمقاصد  یات والفرص في االرتقاءلمناقشة التحدّ  القطاع السیاحي من المنطقة بكاملھا،في  یةوالجھات المعنبین الخبراء 
یتوفر المزید من  ).۲۰۱٥مایو أّیار/ ۲۲-۱۹في األمریكتین (بورت أو برنس، ھایتي،  دة والتكامل السیاحي اإلقلیميمتعدّ ال

 . االنترنتالمعلومات على شبكة 

یة وتولید شركات السیاحالا من حیث ربحیة ا ھامً ا اقتصادیً یً ل تحدّ مثّ إضافًة إلى كونھ یإّن الطابع الموسمي،  .۸
استخدام الموارد مثل إدارة االزدحام، أو ثقافیة، -ا تأثیرات كبیرة بیئیة واجتماعیةأیضً  الثروات في المقاصد، فإّنھ یخلّف

مناقشة مواضیعیة حول "االبتكار في السیاحة: إیجاد ، أو الضغط االجتماعي. أُجِرَیت الموسمي الطبیعیة، أو التوظیف
بمناسبة الدورة المئة للمجلس التنفیذي لمنّظمة السیاحة العالمیة (روفین، كرواتیا، سبل جدیدة لتخّطي الطابع الموسمي"، 

 ). ۲۰۱٥أّیار/مایو  ۲۷-۲۹

اقتصادي -حول وضع السیاحة ضمن سیاق اجتماعي المؤتمر الوزاري اإلقلیمي لمنّظمة السیاحة العالمیةبحث  .۹
في مدى نجاح مبادرة الكتاب المفتوح بین منّظمة السیاحة العالمیة/المجلس العالمي للسفر والسیاحة في تحقیق  أوسع

االجتماع المشترك  تصاد الوطني. ولقد ُعِقد المؤتمر ضمن إطار أھدافھا والروابط بین السیاحة والقطاعات األخرى لالق
السابع والعشرین بین لجنة منّظمة السیاحة العالمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ ولجنة منّظمة السیاحة العالمیة لجنوب 

 . االنترنتعلى شبكة یتوفر المزید من المعلومات  ).۲۰۱٥یونیو حزیران/ ٥-۳المالدیف، آیالند، باندوس منتجع (آسیا 

حول التغلّب على مؤتمر منّظمة السیاحة العالمیة الثالث مناقشة المواضیعیة للمجلس، أنشأ الانسجاًما مع  .۱۰
العام  ینمن وجھة نظر القطاعَ  متكاملة للطابع الموسمي ا للمشاركین من أجل التعاون على تحلیل مقاربةٍ منبرً  الموسمیة

 . االنترنتیتوفر المزید من المعلومات على شبكة ). ۲۰۱٥یونیو حزیران/ ٤-۳والخاص. (توریمولینوس، إسبانیا، 

"، المعاییر األساسیة VisitFlandersعالمیة إلى جانب اللجنة األوروبیة للسفر، وبدعم من "قّدمت منّظمة السیاحة ال .۱۱
ة الدراسیة الدولیة حول عملیة صنع القرار الحلقالتي تؤّثر على اختیار المقصد من قبل مخّططي االجتماعات في 

). یتوفر المزید ۲۰۱٥حزیران/یونیو  ۱۲-۱۱(أنتویرب، بلجیكا،  لمنّظمي االجتماعات والمؤتمرات واالتفاقیات والحوافز
 . االنترنتمن المعلومات على شبكة 

االجتماع عاًما من العمل على تطویر السیاحة على طریق الحریر، تضّمن  ۲۰في إطار التأّمل حول ما یزید عن  .۱۲
االجتماع الوزاري السیاحي األّول للبلدان  حول السیاحة في طریق الحریر، مة السیاحة العالمیة الدوليلمنظّ  السابع

). یتوفر المزید من ۲۰۱٥حزیران/یونیو  ۲۰-۱۸(شیان، الصین  الواقعة على طول الحزام االقتصادي لطریق الحریر
 . االنترنتالمعلومات على شبكة 

ط. البحر األبیض المتوسّ  یة في مقاصدللتنافسیة السیاح ا أساسًیاالقدرة على تقدیم تجربة عالیة الجودة عنصرً  تشّكل .۱۳
جودة على تعزیز  طفي منطقة البحر األبیض المتوسّ  الثاني حول إدارة المقاصدمة السیاحة العالمیة مؤتمر منظّ ز ركّ 

یتوفر ). ۲۰۱٥یونیو حزیران/ ۲٤-۲۲(بودفا، الجبل األسود،  اإلستراتیجیةالسیاحیة شراكات المن خالل  تجربة الزائر
 . االنترنتالمزید من المعلومات على شبكة 

جامعة ھونغ  متھنظّ  الذي، الدولیة القتصادیات السیاحة للرابطةالمؤتمر الخامس دعمت منّظمة السیاحة العالمیة  .۱٤
قّدمت ھذه الفعالیة فرصة للباحثین والعلماء واالختصاصیین لتبادل األفكار . تطبیقیة وجامعة لیدز بیكیتكونغ للفنون ال

 . االنترنتیتوفر المزید من المعلومات على شبكة  السیاحة.یات قتصادالرئیسیة في مجال احول المسائل البحثیة 

 البیانات والبحوث والتوجیھ  باء. 

 :بارومتر السیاحة العالمیة لمنّظمة السیاحة العالمیة .۱٥

، یتضّمن تحلیالً شامالً لعائدات السیاحة الدولیة في العام ۲۰۱٥نیسان/أبریل  – ۲، العدد ۱۳ الجزء ) أ(
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، فضالً عن المقاصد السیاحیة األولى من حیث السّیاح الوافدین الدولیین والعائدات، وأولى األسواق ۲۰۱٤
بحسب اإلنفاق السیاحي الدولي. یقّدم العدد كذلك لمحة عامة عن النقل الجوي واألداء الفندقي. إضافًة إلى المصادر 

. یمكن االّطالع على الملّخص على ۲۰۱٥ذلك، َتِرُد فیھ النتائج األولیة للسیاحة الدولیة في األشھر األولى من العام 
 االنترنتشبكة 

، یتضّمن تحلیالً للنتائج األّولیة للسیاحة الدولیة في الفترة ۲۰۱٥ تّموز/یولیو – ۳، العدد ۱۳ الجزء  ) ب(
آب/أغسطس، استناًدا إلى فریق -، مع التوّقعات لفترة أّیار/مایو۲۰۱٥الممتّدة بین كانون الثاني/ینایر ونیسان/أبریل 

 .االنترنتخبراء منّظمة السیاحة العالمیة. یمكن االّطالع على الملّخص على شبكة 

لمحة عامة موجزة  ۲۰۱٥طبعة  –أبرز الحقائق في القطاع السیاحي، منّظمة السیاحة العالمیة منشور یعرض ال .۱٦
لة للعام   .االنترنت. متوفر على شبكة ۲۰۱٤عن السیاحة الدولیة في العالم، استناًدا إلى النتائج الُمسجَّ

 وتحلیالً  معلومات آنیة وشمال أفریقیا ألداء األسواق والتوقّعات في منطقة الشرق األوسط جزالتحلیل المویقّدم  .۱۷
التدابیر  حول عن توصیات وشمال أفریقیا، فضالً  في منطقة الشرق األوسطعلى المدى القصیر عات ألداء األسواق والتوقّ 

 .نترنتاالعلى شبكة متوفر الترویجیة. 

یشّكل عامالً حاسًما على مستوى المقصد وعلى المستوى التنظیمي،  اإلستراتیجیةإّن تسلیط الضوء على المسائل  .۱۸
من أجل الدفع بعملیات صنع القرار، وتنفیذ السیاسات، وتعزیز اإلدارة المترّكزة على النتائج، ورصد التقّدم. في ھذا 

روابط للخطط  طنیةالخطط الرئیسیة والتسویقیة للسیاحة الو سجلّ في القطاع، یوّفر  رفالصدد، وبھدف تعزیز المعا
 ُیشار في السجلّ وشبكة االنترنت. في المصادر الوطنیة الرسمیة على  الوطنیة المتوافرة للعامةوخطط التسویق الرئیسیة 

 .نترنتاالمتوفر على شبكة . سریان ھذه الخطط، باإلضافة إلى اللغات التي تتوافر فیھا فترة، وإلى سنة نشر الخطط

 االستدامة واألخالقیات  ثالًثا. 

 المعارف والخبرات وبناء القدرات  تبادل ألف. 

  العشري للبرامج المعنیة بأنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة عقد برنامج السیاحة المستدامة التابع لإلطار .۱۹
جانب ثلثي  من ناشطة ، بمشاركة۲۰۱٥أبریل نیسان/ ۳۰ بتاریخ المتعّددة األطرافاالجتماع الثاني للجنة االستشاریة 

لبرنامج السیاحة المستدامة التابع لإلطار العشري  التشغیلیة المرجعیةأعضائھا. أسفر االجتماع عن إقرار الشروط 
واللجنة ، : القیادة، والقیادة الُمشاِركة(أي بالبرنامج وار ومسؤولیات جمیع األطراف المعنیةل أدفصَّ للبرامج، حیث تُ 

ّفر . تویةالتشغیل والمبادئالبرنامج ب الخاصة آلیة التشغیل األطراف، والشركاء)، باإلضافة إلى االستشاریة المتعّددة
أنماط ) إدماج ۱ھي:  ،مجاالت رئیسیة ٤ز على تنفیذ برنامج العمل الذي یركّ للبدء ب ةمتین الشروط المرجعیة قاعدةً 

المعنیة لتحسین أداء  ) التعاون بین األطراف۲لسیاحة؛ ذات الصلة بافي السیاسات واألطر ة االستھالك واإلنتاج المستدام
) تعزیز تطبیق المبادئ التوجیھیة واألدوات والحلول لتحسین ۳ أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة في قطاع السیاحة؛

) ٤ اع السیاحة؛االستھالك واإلنتاج المستدامة بین األطراف المعنیة بقطأنماط لدمج و ،ةیتأثیرات السیاحالوتخفیف ومنع 
 .ةالمستدام في السیاحة والتمویل تعزیز االستثمار

المستدامة، باعتبارھا وسیلة لقیاس وتقییم وإدارة السیاحة مراصد ع كذلك، تابعت منّظمة السیاحة العالمیة توسی .۲۰
 )، من خاللعة المرفقُیرجى مراجثة لتشغیلھا وإدارتھا (حدَّ مُ  ي، عبر وثیقة توجیھیةر السیاحة على المستوى المحلّ یأثت

قبول من خالل و، مراصد السیاحة المستدامةالشبكة الدولیة ل، بـالمستدامة اصد العالمیة بشأن السیاحةإعادة تسمیة المر
 مراصد جدیدة.

 سیاسة آلسیا/المحیط الھادئ بشأنبرنامج التدریب التنفیذي مة السیاحة العالمیة منظّ  تعقد، ۲۰۰٦منذ العام  .۲۱
ل من قبل جمھوریة كوریا، رفیع المستوىالالتنفیذي  ر برنامج التدریب. یوفّ السیاحة وإستراتیجیة ا منبرً  ھذا، الُمموَّ

 ولقد تطّرقت ھذه النسخة التاسعة. لصانعي السیاسات حیث یمكنھم االلتقاء لتبادل األفكار حول المسائل السیاحیة الراھنة
یتوفر المزید من ). ۲۰۱٥مایو أّیار/ ۱ -أبریل نیسان/ ۲۸، الفلبین، (بوھولاإلنعاش السیاحي التنمیة المجتمعیة و إلى

 . االنترنتالمعلومات على شبكة 

االجتماع الخامس عشر شّكل تحویل المدّونة العالمیة آلداب السیاحة إلى اّتفاقیٍة دولیة محوَر التركیز الرئیسي في  .۲۲
اللجنة في  بحثتنب ھذه المسألة، ا). وإلى ج۲۰۱٥أّیار/مایو  ۲۷-۲٦(روفین، كرواتیا،  للجنة العالمیة آلداب السیاحة
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فیھا، في المجاالت ذات األولویة  الُمحَرز مالتقدّ ، كما تطّرقت إلى العام والخاصین من قبل القطاعَ  مستوى تنفیذ المدّونة
، ومسألة یةعلى المجتمعات المحلّ  وأثر ذلك شاملةالوھي: مكافحة استغالل األطفال، وسھولة الوصول، واإلجازات 

 ). A/21/10اللجنة ( یرتقر البوابات االلكترونیة. ُیرجى مراجعةفي صائب  أساسغیر القائمة على  التصنیفات

االقتصادیة المستدامة للمجتمعات المحلّیة -المؤتمر الدولي حول السیاحة الدینیة: تعزیز التنمیة االجتماعیةقّدم  .۲۳
منبًرا لتبادل اآلراء، ووجھات النظر، والتجارب حول كیفیة تنمیة السیاحة الدینیة والترویج لھا كأداة للتنمیة  المضیفة

صادیة الشاملة، بالتركیز على الشراكات والمبادرات التي تضمن انخراط المجتمعات المحلّیة وتمكینھا االقت-االجتماعیة
 . ترنتاالن). یتوفر المزید من المعلومات على شبكة ۲۰۱٥حزیران/یونیو  ۱٦-۱٥(بیت لحم، فلسطین، 

ًدا للخدمات،  .۲٤ ینتج نحو ثلثي انبعاثات الكربون في العالم عن استخدام الطاقة. ویشّكل قطاع السیاحة، باعتباره ُمزوِّ
تصدر عن مرافق اإلقامة. وأمام قطاع الفنادق  فیھ % من انبعاثات الكربون۲۰مستھلًكا ھاًما للطاقة، علًما أّن أكثر من 

الفنادق ذات االستھالك شبھ المنعدم للطاقة للعام الصدد، یقّدم مؤتمر لطاقة. في ھذا فرص ھائلة للحّد من استھالكھ ل
فرص االبتكار في مجال  يحدّ ا لتبادل وتشاطر وتفریدً  منبًرا ،: فنادق مستدامة وتنافسیة عبر االبتكار في الطاقة۲۰۱٥
لتعزیز االستدامة والتنافسیة في قطاع  طاقة، كوسیلةٍ االستھالك شبھ المنعدم للاستراتیجیات بشكٍل ناشط، من خالل  الطاقة

 .االنترنتیتوفر المزید من المعلومات على شبكة ). ۲۰۱٥یونیو حزیران/ ۲٤الفنادق (أكروبولیس، نیس، فرنسا، 

فریًقا عامالً معنًیا بالمساعدة اإلنمائیة  ۲۰۱۳موارد، شّكل المجلس التنفیذي في العام في ما یتعلّق بأنشطة حشد ال .۲٥
الرسمیة، برئاسة جنوب أفریقیا. ولقد أقّر المجلس التنفیذي، خالل دورتھ المئة، اقتراح ھذا الفریق القاضي بإنشاء 

 د المساعدة اإلنمائیة الرسمیة.موارفي حشد تعزیز جھود األمانة " بغیة صندوق للسیاحة من أجل التنمیة"

 البیانات والبحوث والتوجیھ  باء. 

الذي ُعقَِد  التقریر بشأن المؤتمر الدولي األّول لمنّظمة السیاحة العالمیة حول السیاحة الروحیة للتنمیة المستدامة .۲٦
 .االنترنتى شبكة یتوفر المزید من المعلومات عل. ۲۰۱۳في مقاطعة نینھ بینھ، فیتنام، تشرین الثاني/نوفمبر 

إلش، إسبانیا،  -المؤتمر الدولي حول التراث الدیني والسیاحة: األنواع واالتجاھات والتحدیات التقریر بشأن  .۲۷
، باإلضافة إلى الجھات المعنیة بالقطاع السیاحيجمع المؤتمر مختلف األطراف : ۲۰۱٤تشرین الثاني/نوفمبر  ۲۸-۲٦

األكادیمیة والمنّظمات الدولیة، وأسفر عن اعتماد إعالن إلش الذي یسلّط الضوء على مساھمة التراث الدیني في السیاحة 
 .االنترنتیتوفر المزید من المعلومات على شبكة أبعاده االجتماعیة، واالقتصادیة، والثقافیة.  عبرالمستدامة، 

 الشبكةو ONCE(إصدار مشترك مع مؤّسسة دلیل السیاحة المتاحة للجمیع: مبادئ وأدوات وممارسات فضلى  .۲۸
 األوروبیة إلتاحة السیاحة): 

حدة الضوء على اإلجراءات الضروریة التي یجب تسلّط ھذه الوالوحدة الثالثة: مجاالت التدّخل الرئیسیة.  )أ (
اإلجراءات ناتجة عن وینبغي أن تكون ھذه اّتخاذھا من أجل تحویل اإلتاحة الشاملة في قطاع السیاحة إلى واقع. 

المزید من عام واستراتیجیات خاصة تعّزز السیاحة المتاحة، وھي ُتناَقش في ھذه الوحدة. یتوفر إطار سیاساتي 
 (باإلسبانیة فقط).  االنترنتالمعلومات على شبكة 

تقترح ھذه الوحدة سلسلة من المؤّشرات الوحدة الرابعة: مؤشّرات لتقییم سھولة الوصول في السیاحة.  )ب (
رة للمقاصد السیاحیة من أجل تقییم، وضبط، وإدارة عرضھا للسیاحة المتاحة. یمكن لھذه المؤّشرات  الُمطوَّ

المترافقة مع منھجیة مفّصلة لتطبیقھا، أن تخدم بمثابة أداة عملیة، لیس لتقییم الوضع الحالي ضمن المقاصد 
مات على شبكة المزید من المعلوفحسب، بل أیًضا للبحث في اإلجراءات اإلضافیة التي قد تكون الزمة. یتوفر 

 (باإلسبانیة فقط).  االنترنت

 اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفیذي رابًعا. 

 المجلس التنفیذي مدعو إلى أن:  .۲۹

 طة الُمنفَّذة خالل الفترة الُمشار إلیھا؛ یحیط علًما على النحو الواجب بكّل األنش )أ (
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 ؛ ۱المؤّقتة لتشغیل وإدارة المراصدیحیط علًما بالقواعد  )ب (

یرّحب بالتقّدم الُمحَرز في تأسیس المراصد بشأن السیاحة المستدامة، ویدعو الحكومات واألطراف المعنیة  )ج (
 األخرى إلى االنضمام للشبكة الدولیة لمراصد السیاحة المستدامة؛ 

یشكر الرئیس، وجنوب أفریقیا، وأعضاء الفریق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائیة الرسمیة، على  )د (
 مساھماتھم القّیمة.  

  

المؤقّتة لتشغیل وإدارة على النحو الُمدَرج ضمن المرفق، تحت عنوان مرصد بشأن السیاحة المستدامة برعایة منظّمة السیاحة العالمیة، القواعد   ۱
 المراصد 
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 مرصد السیاحة المستدامة برعایة منّظمة السیاحة العالمیة: القواعد المؤّقتة لتشغیل وإدارة المراصد  .مرفق
 

 
I.  Introduction 

 
1. The World Tourism Organization (UNWTO) has been promoting the use of sustainable tourism 
indicators since the early 1990s as essential instruments for policymaking, planning and management 
processes at destinations. The present document aims to inform the Executive Council about the 
progress achieved in the establishment of Observatories (Part II), including an updated framework for 
the operation and management of a network of Observatories (Part III).   
 

II.  Observatories on Sustainable Tourism: Background & History 
 
2. The International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO), previously referred to 
as the Global Observatories on Sustainable Tourism (GOST)2, is an initiative addressed to policy 
makers, planners and tourism managers in order to strengthen institutional capacities for information 
management and monitoring in support of decision and policy making. The initiative intends to facilitate 
the establishment of a network of Observatories, through the systematic application of monitoring, 
evaluation and information management techniques, as key tools for the formulation and 
implementation of sustainable tourism policies, strategies, plans and management processes. 
 
3. Since 2004, various Observatories have been established in China, in Greece, in the Danube 
region as well as in Mexico.  They were set up collectively with local stakeholders as sustainable 
tourism monitoring systems. 
 
4. The United Nations Conference on Sustainable Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 
2012 (Rio+20) highlighted for the first time the importance of obtaining more reliable, relevant and timely 
data in areas related to the three dimensions of sustainable development and acknowledged the 
potential of tourism to make a significant contribution in this regard. The tourism sector is also 
committed to providing more evidence-based information in order to support the Sustainable 
Development Goals (SDGs), also an outcome of Rio+20. 
 
5. More recently at the sixty-ninth session of the United Nations General Assembly in September 
2014, resolution A/RES/69/233 entitled “Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for 
poverty eradication and environment protection” was adopted and endorsed by 107 Member States. 
The resolution invited Governments and other stakeholders to join INSTO in order to support better 
informed sustainable policy around the world, placing sustainable tourism firmly on the UN post-2015 
development agenda. 

 
6. Recently, the UNWTO Secretariat received several requests from established Observatories to 
join the network. The principles of the present document allow now also for those already established 
Observatories to join INSTO. 
 
7. The expected impact of INSTO initiative is to generate reliable evidence-based data on 
sustainability, which can increase destination resilience by identifying early warning signs relative to 
risks to the sector and its destinations, document and warn of the impact of unsustainable practices and 
assist the sector to learn from incidences of good or poor practice. 

2As a result of feedback from international discussions with Observatories and in order to facilitate cross-cultural reference, the name is henceforth  
 changed from GOST to The International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO).  
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III.  The International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO), Proposed Baseline 
 Issues for Monitoring, Reporting and Information Sharing 

 
8. At the ninety-fifth session of the UNWTO Executive Council held in 2013, the Report of the 
UNWTO Secretary-General (CE/95/3(III)(b) Add.) on the implementation of the general programme of 
work, section three (III) of the addendum, “Setting up Observatories of Sustainable Tourism under the 
auspices of  UNWTO” outlined the steps to establish an Observatory of Sustainable Tourism. Based on 
the experience outlined in the above-mentioned addendum and subsequent activities3, the following 
additional actions are identified in order to set-up, operationalise and manage INSTO: 
 

 Baseline Issues for Monitoring 
 

(a) As from the time of application, all Observatories shall provide UNWTO with a precise 
geographic definition of the monitored destination and its overall population size to indicate the 
scope of the area. 

 
(b) Each member Observatory shall monitor at least a standard set of baseline issues.4 
Based on the over 40 issue areas published in UNWTO´s ‘Indicators of Sustainable Development 
for Tourism Destinations: A Guidebook’5, which are closely in line with the key issues defined by 
the Global Sustainable Tourism Council (GSTC), the following nine baseline issues have been 
identified as “mandatory” issue areas to be monitored: 

 
1. Local satisfaction with tourism 
2. Destination economic benefits  
3. Employment 
4. Tourism seasonality  
5. Energy management 
6. Water management 
7. Sewage treatment  
8. Solid waste management 
9. Development control 
 

Besides covering the above-mentioned nine baseline issues, Observatories may monitor further 
issue areas which are most relevant for their destination6.  

 
  

3Including the discussion paper Global Observatories of Sustainable Tourism: Programme Operations and Management, 2014 that was presented and 
discussed at the 3rd Annual Meeting of UNWTO Sustainable Tourism Observatories in China. 

4 General reporting and data collection shall comply with the International Recommendations for Tourism Statistics 2008, as approved by the United Nations 
Statistical Commission.United Nations (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, UN, New York, available: 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_83rev1e.pdf 

5World Tourism Organization, (2004), Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination: A Guidebook, UNWTO, Madrid. 
6For sub-national measurements refer to the UNWTO-INRoute Initiative (2013) ‘A Closer Look at Tourism: Sub-national Measurement and Analysis – 

Towards a Set of UNWTO Guidelines’, available online at: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/towards_set_unwto_guidelines.pdf 
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Reporting 
 

(c) After joining the Network, each Observatory will have a two year period to meet the 
requirements of reporting on all the mandatory issue areas (as listed in clause b.) In the first year, 
new Observatories are expected to report on as many of the nine core issues areas as possible. 

 
(d) An annual report on the baseline issues and monitoring results shall be provided in 
English to UNWTO by each Observatory. It shall cover the calendar year and not exceed 15 
pages. If there is a Regional Coordinator (RC), Observatories in that region will provide their 
annual reports to them, so it can be aggregated into one report for the UNWTO Secretariat. 

 
(e) Observatories that provide the UNWTO insufficient annual reports or do not submit 
annual reports for two consecutive years will be considered inactive. Their Observatory status will 
consequently be revoked. Prior written notice will be given to an Observatory after they fail to 
submit an annual report. 

 
(f) In each of the UNWTO regions, with five or more Observatories, unless other 
agreements are in place, an Observatory or other Institution shall be chosen by the observatories 
in the region to be the Regional Coordinator (RC) that reports for all Observatories in the region 
to UNWTO. The term of the RC shall last two years and can be renewed, unless other 
agreements are in place. The functions of the RC include the following: 

 
1. Ensure regular reporting. 
2. Analyse results and reports collected from the other Observatories in the 

region, with the aim of sharing lessons identified and learned with all regional 
Observatories.  

3. Prepare and submit an annual regional report, in English, to the UNWTO 
Secretariat, including the findings from all Observatories in the region.  

4. Advise the UNWTO Secretariat when an Observatory in the region has not 
complied with clause e. above, on the submission of annual reports, as agreed. 

5. Convene an annual regional meeting to share experiences, early warnings, new 
emerging trends, challenges, and other relevant issues as well as to identify 
national/regional information needs.  

 
(g) An annual international INSTO Conference will be held, within the framework of one of 
the Annual Regional INSTO Meetings (as per clause 5, above), on a rotational basis regionally, 
where experiences are exchanged and issues related to monitoring, standards for data collection 
and analysis, trends, emerging warning signals and best practices (studies and methods) are 
discussed amongst Observatories members of INSTO. 

 
(h) Observatories are encouraged to participate in other regional and international meetings 
of Tourism Observatories, outside of the UNWTO INSTO Conference, although they are not 
obliged to do so, to further strengthen the economic development across tourism and to share 
results obtained. 

 
Information sharing 
 

(i) Each Observatory will collect and document success stories and examples of best 
practices. They can disseminate these stories nationally, regionally and to UNWTO in order to 
highlight success in the sector and to foster replication. 
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(j) Each Observatory shall share monitoring results with Observatories, the RC, if existent, 
and with other destinations as well as upwards to national/regional and international levels of 
government, where applicable, to serve decision-makers’ needs at different levels supporting 
planning and management as well as responses to global issues. 

 
(k) UNWTO will support the sharing of information among destinations and Member States 
and will support high level interventions where applicable by providing available aggregated 
information, national satellite accounts and documentation of success stories from Observatories 
to support sustainable tourism development. 

 
 

IV.  Approval Mechanism for New Member Observatories of INSTO 
 

9. All Observatories should be committed to the long-term monitoring of issue areas through 
indicators and other measurement techniques to enhance the sustainability of tourism in destinations. 

 
10. Key operational factors for the acceptance of an Observatory as a new member of INSTO include 
the following: 

 
i. Agreement to monitor a selected set of mandatory baseline issues (see clause b.). 
ii. Agreement to commit to maintain the same indicators for monitoring the nine 

mandatory (and possible further) issue areas in order to ensure continuity and 
comparability over time. 

iii. Agreement to report monitoring findings on a regular schedule to UNWTO 
Secretariat and/or to the RC, if available. 

iv. Agreement to produce and share success stories with UNWTO Secretariat. 
 

11. The procedure for the admission of  a new or existing Observatory that would like to become a 
member of INSTO is as follows: 

 
v. Submission of the Observatory Membership Application Form, including the 

acceptance of the Statutes of UNWTO and the commitment to the principles of the 
UNWTO Global Code of Ethics for Tourism. 

vi. Completion and submission of a Destination Profile, providing basic data about the 
destination so that UNWTO can gain a better understanding of its characteristics. 

vii. Submission of a Preliminary Study/Report not older than 12 months of the date of 
application, which can demonstrate how the Observatory is currently monitoring or 
propose to monitor sustainable tourism issues. The report or study should include 
key sustainability issues for the destination, current monitoring processes, data 
availability, sources, gaps and needs as well as recommendations for the structure 
of the Observatory. 

viii. Request ‘Letter(s) of Support’ from relevant stakeholders such as e.g. the national 
tourism authority/ies where the Observatory is to be established. In case of cross-
border destinations, the letter shall be signed by all the relevant authorities involved. 
The letter must be written on official stationary bearing the letterhead and seal of the 
governmental authority, and be sent directly to the UNWTO Secretariat to the 
above-mentioned address.  

ix. Send these four above documents (templates are available, as applicable) to the 
UNWTO Secretariat via mail, fax, or electronic mail preferably in MS Word. 
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Sustainable Development of Tourism Programme 
World Tourism Organization (UNWTO)  
C/ Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain 
Email: sdt@unwto.org  
Tel: +34 91 567 81 00 Fax: 91 571 37 33 
 

x. Conduct, where applicable, a Stakeholders’ Workshop to validate the findings of 
the preliminary study/report, to discuss issue areas and indicators that the 
Observatory shall monitor and to agree on the implementation plan for the 
Observatory.7  

xi. Upon receipt and positive assessment by UNWTO of all submitted documents, the 
Observatory will be officially accepted as a new member of INSTO. A Letter of 
Acceptance will be sent to the Observatory, confirming the approval of the 
application as well as the supporting documents and granting observatory status, 
which implies the immediate recognition and coming into force, as per the date of 
transmission of this official communication, of all the rights and obligations of an 
INSTO member. 

 
 
 

 
 

7 Already existing Observatories may not be required to conduct this Stakeholders’ Workshop. 
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