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 ملخص تنفیذي

 بغیة إقراره، ،2021-2020میزانیة الحالي للفترة العمل والمشروع برنامج مین العام إلى المجلس التنفیذي یقدم األ
 ) من النظام األساسي.2( 23وفقاً للمادة 

 
وتقترح مجاالت العمل والنتائج  ،، أھداف المنظمة وأولویاتھالرؤیة اإلدارة كمتابعةأعدت  وقد، تعرض ھذه الوثیقة

إلى و ،مختلف أجھزة المنظمةب وروابطھا، األمانةوتتطرق إلى ھیكل والمنجزات الالزمة للتنفیذ.  والمخرجات
 مقترحة لعملیاتھا.المیزانیة ال
 

األعضاء لعام  في مساھمات صفر في المئةإلى زیادة بنسبة تستند  2021-2020المیزانیة العادیة المقترحة للفترة 
عام ب مقارنة 2021عام  في مساھمات أیضا صفر في المئة ، وزیادة بنسبة 2019، مقارنة بمساھماتھم لعام 2020
 الفاعلونرة (األعضاء لمنظمة على أساس االشتراكات المقرالعادیة لولقد وضعت إیرادات المیزانیة . 2020

، تُدرج المخصصات األخرى في المیزانیة 2021-2020بالنسبة لفترة ووالمنتسبون) والمخصصات.  والمشاركون
 كإیرادات في المیزانیة.

 
ئة عن في الم 1، في قیمتھا الحقیقیة، بنحو تقل 2021-2020أن المیزانیة المقترحة للفترة  تجدر اإلشارة إلى

مخصصات إیرادات المیزانیة اإلضافیة لفترة  حین تؤخذ في الحسبانحتى  ،2009-2008المیزانیة المعتمدة للفترة 
علیھ الحال  تمما كان صرامةلیة أكثر ما قیودایتضمن االقتراح وقترحھا األمین العام. التي ی 2021و  2020تین السن

وتقلیص تحقیق توازن بین تلبیة توقعات األعضاء بشأن ضبط المیزانیة  ، وذلك بھدففي الفترات المالیة السابقة
 لبرنامج العمل. الفعالالتنفیذ  التأثیر على

 
٪  6 بلغت حواليخسارة متراكمة في القوة الشرائیة  ،2019حتى عام  2010منذ عام  ،شھدت میزانیات المنظمة

في إسبانیا بحوالي  2021-2020-2019توقعات تعدیل األسعار لألعوام  بحذر، ،قّدر األمین العامویبسبب التضخم. 
عدم الموافقة على مخصصات إیرادات وإن . 2021٪ لعام 1.9و  2020و  2019٪ سنویًا لكل من عامي 1.7

 ،ھذه الوثیقة المھام التي تنطوي علیھابقدرة المنظمة على إدارة وتنفیذ  جداضارة  تعتبریة المقترحة المیزانیة اإلضاف
وفقًا للجدول  والمشاركین الفاعلینألعضاء رة لرویجري تحدید اإلشتراكات المقبما في ذلك مجاالت العمل الجدیدة. 

لثاني من النظام المالي المقترح وفقًا للمرفق ا ررةاألنصبة المقیتم احتساب جدول و. 2021و  2020المقترح لعامي 
 بشأن صیغة تحدید اشتراكات الدول األعضاء. للمنظمة

 
. 2019مارس آذار/ 31وحتى  2017 إقراره فيالجمعیة العامة منذ  الذي أقرتھ 2019-2018تطور ھیكل میزانیة 

 CE/109/3(b)ii)  2019و  2018ھذه التغییرات في ھیكل میزانیة  109في دورتھ المجلس التنفیذي  ولقد أقر
rev.1 CE/109/3(b)ii Add.1 i  في مقررهCE/DEC/5(CVIX) ،زیع االعتمادات فیما إعادة تو ما أدى إلى

 .التي أقرتالموارد  إطارقد أجریت ھذه التغییرات في لو بین األقسام.
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  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مقررمشروع 

 إن المجلس التنفیذي،

 ،2021-2020مشروع برنامج العمل ومیزانیة المنظمة للفترة  على وقد اطلع

 قدره، بمبلغ إجمالي 2021-2020مشروع برنامج العمل العام والمیزانیة للمنظَّمة للفترة  یؤید .1
 األساسي؛) من النظام 2(23دة یورو، الذي أعدَّه األمین العام وفقًا للما 30,096,000

 أن مشروع البرنامج والمیزانیة یتضمن فقط مشاریع في إطار الصنادیق العامة؛ ویلحظ .2

لمساھمات لأن المشاریع األخرى في إطار الصندوق العام أو الصنادیق األخرى (صنادیق  ظ أیضایلحو .3
ي أنشطتھا، السیما الطوعیة والصندوق اإلستئماني) ستضاف إلى مخرجات المنظمة لتعزز موارد المنظمة وبالتال

 في ما یتعلق بالتعاون التقني؛

أن إیرادات المیزانیة التي أقرت لفترة السنتین القادمة ینبغي أن تتأتى من اشتراكات األعضاء الفاعلین  ویؤید .4
، وأن 2021یورو لسنة  13,321,000، و2020یورو لسنة  13,273,000لغ المدورة بمقدار اوالمشاركین بالمب

ب تمویلھ ینبغي أن یغطى من اشتراكات األعضاء المنتسبین، مع التعدیالت الالزمة الناجمة عن أي الرصید الواج
 )؛CE/110/5(a)(تغییرات في عدد األعضاء المنتسبین، وغیر ذلك من مصادر التمویل التي یشار إلیھا في الوثیقة 

وفقا للمبالغ التي تم تحصیلھا، مع  2021-2020األمین العام تنفیذ برنامج العمل والمیزانیة للفترة  ویخول .5
 تحدید خطة لإلنفاق لھذه الغایة، ومواصلة النھج المرضي المعھود في السنوات المالیة الماضیة بشأن الموازنة؛

 ؛2021-2020للفترة مع التقدیر اقتراح األمین العام بتقدیم میزانیة متوازنة  ویلحظ .6

  ؛2021-2020جدول االشتراكات الُمقتَرح للفترة  ویقرّ  .7

، على تقسیم اشتراكات األعضاء المشاركین إلى فئتین A/RES//526/(XVII)بموجب القرار ، ویوافق .8
 ، تعاطفا؛9والفئة  13 في المئة أقل من اشتراكات األعضاء الفاعلین في الفئة 10منفصلتین، كل واحدة منھا تكون 

 2,500اقتراح األمین العام من أجل (أ) تحدید اإلشتراكات المقررة لألعضاء المنتسبین بمبلغ ویقر أیضا .9
، (ب) مواصلة تطبیق 6)، الفقرة CE/DEC/8(CV)(، تماشیا مع توصیة المقرر 2021وسنة  2020یورو لسنة 

، وكما أقر في المقرر )CE/95/6(c)الخصومات على أعضاء معینین كما یحدد في الوثیقة (
)CE/DEC/20(XCV)؛( 

ع .10  اإلنفاق؛ مواصلة جھودھا الرامیة إلى االقتصاد في التكالیف وضبطعلى األمانة  ویشجِّ

 السیاحة من أجل نمو شامل". – 2020لعالمیة ألفریقیا امبادرة األمین العام "خطة منظمة السیاحة  ویدعم .11
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 مقدمة -أوال 
 

االقتصاد العالمي والتجارة العالمیة. لھا  التي تتصدر. السیاحة ھي من بین القطاعات االقتصادیة الخمسة األولى 1
ا على مدى ونموھ المتقاطعةطبیعتھا وإن فرص العمل واالستثمار وتطویر البنیة التحتیة.  إیجادأھمیة كبیرة في 

ھداف السبعة عشر الواردة في خطة التنمیة المستدامة لعام لنھوض الشامل باألل العقود الماضیة تولد فرصا ھائلة
2030. 

 

 
 
، باعتبارھا وكالة ومنظمة السیاحة العالمیة. 2017واسع النطاق منذ عام  إصالحبمنظومة األمم المتحدة  تقوم -2

وفي خدمة  الھامھذا القطاع االجتماعي واالقتصادي العالمي  خدمة تعمل فيمتخصصة تابعة لألمم المتحدة 
القطاع الخاص واألوساط األكادیمیة والمجتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامیة تشمل  – متنوعةعضویة 

معظم  مواجھة في وضع فرید یمكنھا من االستفادة من ھذا اإلصالح والمساھمة فيھي  – على حد سواء
 التحدیات.

) التي CE/108/5 (b) rev.1في األفق وتمشیا مع رؤیة اإلدارة واألولویات (الوثیقة  2030عام  اقترابمع  -3
میزانیة الحالي للفترة مشروع برنامج العمل وال ألمین العام إلى المجلس التنفیذي، یقدم اأقرھا المجلس التنفیذي

 ) من النظام األساسي.2( 23للمادة وفقا  بغیة إقراره، ،2020-2021

 والمنجزات والمخرجاتألعمال والنتائج وتقدم اقتراحات ل ،توضح ھذه الوثیقة أھداف المنظمة وأولویاتھا -4
قترح میزانیة لعملیاتھا. أجھزة المنظمة المختلفة، وتب وروابطھاإلى ھیكل األمانة العامة  تتطرقلتحقیقھا. كما 

 .2030 وھي خطة المنظمة ألفریقیا ویتقدم األمین العام بمبادرة خاصة إلى المجلس التنفیذي، أال

بالوثیقة. المرفق  2021-2020 للفترة المیزانیة الصلة في مشروع ذاتالمیزانیة العادیة  ویجري تفصیل رزمة -5
صفر بزیادة قدرھا  ،الفترات المالیة السابقة مما كانت علیھ في صرامةمالیة أكثر  قیوداتراح یتضمن االقو

 2020في االشتراكات الفردیة لألعضاء (مع تأثیر التغییرات في مجموعات مساھمات األعضاء) لعام  بالمئة
یھدف ھذا االقتراح إلى تحقیق توازن بین تلبیة توقعات األعضاء بشأن و. 2021لعام  صفر بالمئةوبزیادة 

 لبرنامج العمل. الفعالالتنفیذ  وتقلیص التأثیر علىضبط المیزانیة 

 رؤیة اإلدارة وأولویاتھا -ثانیا

إلى (أ) أربعة أھداف استراتیجیة تضمن قیادة  2018تستند رؤیة اإلدارة التي اقترحھا األمین العام في عام  -6
(ب) خمس أولویات برنامجیة تسمح باستخدام الموارد على نحو  ،المنظمة والقطاع على المدى الطویل

 .2021- 2020للفترة رشید 

 اإلستراتیجیةاألھداف  -ألف 

 : وضع السیاحة كأولویة في السیاسات1الھدف 
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یتطلب ضمان استمرار قطاع السیاحة كقوة رئیسیة من أجل التنمیة المستدامة ومن أجل تحقیق خطة عام  -7
فعال  إدارةومتكامل ونظام  شاملوأھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر وجود إطار سیاسات  2030

وخاضع للمساءلة یتیح تشجیع التعاون بین أصحاب المصلحة المتعددین في تخطیط السیاحة وتطویرھا 
وإدارتھا. وھذا یستلزم تقویة السیاسات وھیاكل اإلدارة لضمان إطار مرن وُمحدد جیًدا وتنفیذ استراتیجیات 

 إطار الخطة الحضریة الجدیدة. ، ال سیما فيامة على الصعیدین الوطني والمحليتنمیة السیاحة المستد

إلى جوھر  الھوامشال یمكن تحقیق التحول من االلتزام إلى اإلجراءات والنتائج إال إذا انتقلت السیاحة من  -8
 إزاءمما یسمح بنھج وطني شامل حقًا  ،العام والخاص على حد سواء المضمارینعملیة صنع القرار في 

 ھذا القطاع.

 عارف والسیاساتالم تولیدتصدر : 2الھدف 

یتمثل الدور الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة في توجیھ تنمیة السیاحة المناسبة التي تجعل من الممكن  -9
 اطالعایتطلب القیام بذلك وآثاره السلبیة المحتملة.  تماعیة واالقتصادیة للقطاع وتقلیصتعظیم القیمة االج

 ، وتأثیر القطاع على االقتصاد والمجتمع والبیئة.المستقبلیةة السیاحة واالتجاھات تنمی واسعا وشامال على

 إیجاد قیمة أفضل لألعضاء وزیادة العضویة: 3الھدف 

السمات الرئیسیة لرؤیة اإلدارة. وھذا یستلزم تعزیز  من تلبیة احتیاجات األعضاء وتوسیع العضویة ھي -10
 رة المنظمة على التنفیذ.قدب النھوضمع  ومع غیر األعضاء،منظمة الالحوار مع أعضاء 

حاجة إلى  فثمة، بل في أغنى دول العالم. سیة لیس في البلدان النامیة فحسبالنمو الشامل ضرورة سیا -11
، بدعم من تعبئة الموارد بكفاءة. تولید المعرفة وبناء القدراتنھج جدید واستراتیجي للقیادة في  یجادإ

 والمقاصدأن تركز مسارات العمل الھامة ومجاالت العمل الجدیدة على االبتكار واالقتصاد الرقمي  وینبغي
، وزیادة لعقلیة لتعمیم عملناتغییر ا وال بد منالشركات الصغیرة والمتوسطة.  وطاقةالذكیة واالستثمار 

 كفاءتنا واالستفادة الكاملة من نماذج األعمال السیاحیة الجدیدة.

 زیادة الموارد وتعزیز قدرة المنظمة من خالل الشراكات :4 الھدف

تحتاج المنظمة إلى استكشاف طرق جدیدة ومبتكرة لزیادة موارد المیزانیة العادیة والموارد الخارجة عن  -12
، من ولبلوغ ھذا الھدفألمانة. تعزیز القدرة على التنفیذ لما فیھ مصلحة األعضاء واالمیزانیة من أجل 

 تعبئة موارد إضافیة.لدوات والمعارف ھیز المنظمة واألعضاء على نحو أفضل باألتجالضروري 

بما في ذلك ذكرھا في أھداف  -في التنمیة المستدامة  من مساھمة ھامةلسیاحة بما لالمتزاید  االعترافإن  -13
أدرجت لجنة ولقد لھذا القطاع.  ادة المساعدة اإلنمائیة الرسمیةیوفر فرًصا جدیدة لزی -التنمیة المستدامة 

العالمیة في قائمة  السیاحةالمساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي منظمة 
، مع االعتراف بوظیفتھا اإلنمائیة. 2017ة اإلنمائیة الرسمیة في عام المنظمات الدولیة المؤھلة للمساعد

٪ من  89عن ، اإلبالغ عن مساھماتھا الطوعیة ومحددةبموجب شروط  ،ویمكن اآلن للدول األعضاء
٪  0.17، شكلت السیاحة فقط كمساعدة إنمائیة رسمیة. ومع ذلك رسوم العضویة لمنظمة السیاحة العالمیة

 .2016و  2012من إجمالي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة بین عامي 

ن یشارك واضعو السیاسات ، من الضروري أیضا أبالتعاون اإلنمائيتقدم حقیقي في القیام من أجل تحقیق  -14
، مثل المشاركة لیات التنمیة على المستوى القطري، مشاركة تامة مع آانب األمانة العامة، إلى جالسیاحیة

 ، وكذلك على المستوى العالمي.تنمیة المستدامةلل للتعاون األمم المتحدة نظام أطر في

 البرنامجیةاألولویات  - باء

في إطار األھداف اإلستراتیجیة األربعة، یقترح األمین العام مواصلة العمل لمواكبة األولویات البرنامجیة  -15
 الخمس التالیة:

 جعل السیاحة أكثر ذكاًء: االبتكار والتحول الرقمي: 1 األولویة
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مع المحلي وإدارة وتمكین المجتیوفر تسخیر االبتكار والتقدم الرقمي للسیاحة فرًصا لتحسین الشمول  -16

 ، من بین أھداف أخرى ضمن خطة التنمیة المستدامة األوسع نطاقًا.الموارد بكفاءة

عضاء في منظمة للریادة وروح المبادرة بین الدول األ بیئة وإیجادالرقمنة في السیاحة ب وعن طریق التقدم -17
فرص  وإیجاد، ستعمل المنظمة على زیادة إمكانات القطاع من حیث النمو االقتصادي السیاحة العالمیة

 العمل والتنمیة المستدامة.

 األعمال وریادة االستثمارات: التنافسیة قدراتنا تنمیة: 2 األولویة

 منظمة على ثالثة خطوط رئیسیة:التركز في ظل ھذه األولویة،  -۱۸

لالبتكار السیاحي لدولنا األعضاء وربطھا وتوسیع نطاقھا لتشجیع ریادة األعمال  إیجاد بیئاتاالبتكار: •
 .ومستقبل العمل واالنتقال بالسیاحة إلى مستوى الثورة الصناعیة الرابعة

 
تتیح لھا جعل قادة السیاحة لدیھا في التحول الرقمي: توصیل دولنا األعضاء بالتقنیات الجدیدة التي  •

 العمومیة.قرار في مجال التكنولوجیا الصانعي  موضع
 

االستثمارات: تعزیز ثقافة االستثمار في االبتكار من خالل رأس المال االستثماري واالستثمارات  •
 .التقلیدیة لتنمیة النمو االقتصادي التنافسي والمستدام في السیاحة

 والتوظیف التعلیم: أفضل وبنوعیةٍ  العمل المزید من فرص إیجاد: 3 األولویة

أیًضا على المھارات الشخصیة  بلفقط على المھارات المھنیة  ولیس الناسالسیاحة قطاع یعتمد على  -19
 للقوى العاملة من أجل تقدیم تجارب السفر المتزایدة التنوع التي یبحث عنھا المسافرون.

أن احتیاجات رأس المال  ، من المھم أن نالحظقاعدة رأس المال البشري للسیاحة عند التخطیط لتطویر -20
سوف یشھد ف. 2030البشري لقطاع السیاحة الیوم لیست ھي نفس احتیاجات رأس المال البشري لعام 

التي تتطلب كفاءات  أنواع جدیدة من األعمال السیاحیة، والمنتجات، والخدمات والمھنالقطاع ظھور 
 ومعارف وشخصیات مختلفة.

عام القطاعین ال -بذل جھود منسقة من جمیع أصحاب المصلحة یتطلب سوف تلبیة المطالب الجدیدة  وإن -21
وھذا ھو المكان الذي تعزز فیھ المنظمة دورھا الریادي ھذا العام  -، وكذلك األوساط األكادیمیة والخاص

 .للمساعدة في ضمان أوجھ التآزر ھذه

 والمیّسر والمأمون اآلمن السفر: السفر وتسھیل الصمود على القدرة بناء: 4 األولویة
 

من  تحقیق مستوى عالعلى الحدود مع  المعامالت تخلیصإجراءات یھدف تیسیر السفر إلى تعظیم كفاءة  -22
السیاح بعبور الحدود وإن السماح للمسافرین/ .نفاذ القانون بشكل فعالوالحفاظ علیھ والحرص على من األ

، وإیجاد فرص العمل، وتعزیز القدرة التنافسیة للدولیساھم في تحفیز الطلب، الدولیة بأمان وكفاءة 
في تسھیل  التي تحققت في السنوات األخیرة على الرغم من الخطوات الكبیرةووتعزیز التفاھم الدولي. 

بالنظر إلى إمكانیات تعظیم  زال ھناك مجال إلحراز تقدم كبیر، ال یالسفر في العدید من مناطق العالم
 .إصدار التأشیراتعلومات واالتصاالت في تحسین إجراءات استخدام تكنولوجیا الم

 والبیئیة والثقافیة االجتماعیة االستدامة: تراثنا حمایة: 5 األولویة
 

، ینبغي لجمیع أشكال السیاحة لذلك. فیھا ریحة متخصصةشالسیاحة المستدامة لیست نوًعا من السیاحة أو  -23
إن جعل السیاحة أكثر استدامة ال یتعلق فقط بالتحكم في اآلثار وتسعى جاھدة لتكون أكثر استدامة. أن 

یم مساھمتھ في التنمیة المستدامة، وإدارتھا. إنھا تتطلب باستمرار تحسین أداء القطاع لتعظ للقطاعالسلبیة 
للغایة لتعود بالفائدة على المجتمعات في وضع خاص ھي ، ذلك أن السیاحة، إذا تمت إدارتھا بشكل جید

یجب أن تھدف السیاسات و، وزیادة الوعي والدعم للحفاظ على البیئة. یة، اقتصادیًا واجتماعیًاالمحل
 واإلجراءات إلى تعزیز الفوائد وتقلیل تكالیف السیاحة.
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 1.8، سوف یعبر 2030فبحلول عام  بشكل كبیر في السنوات القادمة. أن تواصل نموھالسیاحة لتوقع ی -24
ملیار سائح وزائر محلي داخل بلدانھم األصلیة.  13یسافر أكثر من وف وس ملیار سائح دولي الحدود ،
یشكل في نفس  فإنھ، إلیجاد فرص العمل وتعمیم الرخاءیوفر فرًصا ممتازة  ولئن كان ھذا النموالثابت
. لذلك من الضروري تكن اإلدارة جیدةمحتملة للبیئة والمجتمعات المحلیة إذا لم الوقت تحدیات وتھدیدات 

 صل نمو السیاحة عن التدھور البیئي وتبني نماذج الحكم التشاركیة التي تشمل المجتمعات المضیفة.ف

بشأن العمل  14و  12و  8تبرز السیاحة بوضوح كھدف في ثالثة من أھداف التنمیة المستدامة: األھداف  -25
ستدام للمحیطات واالستخدام الم ،واالستھالك واإلنتاج على نحو مستدام ،الالئق والنمو االقتصادي المستدام

، بالنظر إلى الحجم الھائل والطبیعة المتداخلة والروابط مع القطاعات تعاطفا. ومع ذلك، والموارد البحریة
لسیاحة القدرة على المساھمة بشكل مباشر وغیر مباشر في رى على مدى سلسلة القیمة الطویلة، فإن لاألخ

 السبعة عشر.جمیع أھداف التنمیة المستدامة 

 السیاحة لتحقیق نمو شامل - 2030خطة منظمة السیاحة العالمیة ألفریقیا لعام 

یقدم األمین العام إلى المجلس التنفیذي وتقاطعا مع كل األھداف واألوالویات المذكورة أعاله، ، باإلضافة -26
السیاحة من  - 2030ریقیا منظمة السیاحة العالمیة ألف خطة یتجلى في إلقلیم أفریقیاخطة شاملة مشروع 

 .أجل تحقیق نمو شامل

، حث وزراء السیاحة 2017لمنظمة في تشنغدو في لفي أعقاب الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة  -27
لدعم نھج متكامل للتنمیة السیاحیة  إلقلیمھماألفارقة بقوة أمانة المنظمة على وضع برنامج مخصص 

 القارة. التي تحركاالجتماعیة االقتصادیة الرئیسیة  نشطةاألالمستدامة باعتباره أحد 

یة للعملیة ، المالمح األولوھي واردة في الملحق الثامن، 2030ألفریقیا لعام منظمة ال خطةتضمن ت -28
، والتي تم معرض فیتورخالل  2018ینایر كانون الثاني/الدول األعضاء في  التشاوریة التي بدأت مع
یونیو من قبل اللجنة حزیران/وتم دعمھا في  ،برلین معرضمارس خالل آذار/توحیدھا ومناقشتھا في 

 .للمجلس التنفیذي 110الدورة  تقدیمھا في إطار ویصار اآلن إلى، ألفریقیا والستینلیمیة الحادیة اإلق

تعین على منظمة السیاحة العالمیة وأعضائھا ، یعالمیة جدیدة للتنمیة المستدامة خطةبوضع العالم  وإذ یقوم -29
منظمة السیاحة  خطةتھدف وللقارة.  وجدول أعمالرؤیة استراتیجیة  لتحدیدفي أفریقیا بذل جھود تعاونیة 

إلى بناء قطاع سیاحي أكثر  ، تھدفالسیاحة من أجل تحقیق النمو الشامل للجمیع - 2030العالمیة ألفریقیا 
، ویشجع النمو الشامل منخفض الكربون بما یتماشى مع العملیوفر فرص  ،امرونة واستدامة وابتكارً 

 الكوكب واالزدھار في صمیمھا.و لتنمیة المستدامة، من خالل وضع الناس األبعاد الثالثة ل

 مجاالت العمل -ثالثا

الفرعیة ، مجاالت العمل أو األھداف ھدف استراتیجي وأولویة برنامجیة ، لكلتلخص الجداول التالیة -30
أو اإلدارات المسؤولة في أمانة منظمة السیاحة تلفة ووصفھا والنتائج المتوقعة و/أو المخرجات و/المخ

 .2030العالمیة و االرتباط بأھداف وغایات التنمیة المستدامة المختلفة لخطة عام 
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 سات: وضع السیاحة كأولویة في السیا1الھدف 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة المنجزات/المخرجاتالنتائج/ الرصد اإلدارة المسؤولة

مكتب األمین العام، التنمیة السیاحیة  أھداف التنمیة المستدامةكل 
 المستدامة، العالقات مع المؤسسات

، اإلعالم، اإلدارات والشراكات
األعضاء اإلقلیمیة، التعاون التقني، 

 المنتسبون.

عدد اإلشارات إلى السیاحة في عدة أوراق للسیلسات  : المؤشر
، مثل المنتدى السیاسي الرفیع بخطوط األساسالسیاحیة مقارنة 

اإلستعراضات الوطنیة الطوعیة،  –المستوى للتنمیة المستدامة 
 اتدراس، الطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیةإ
 ، اإلستراتیجیات الوطنیة.للتكامل التجاريتشخیصیة ال

، بما في ذلك 2021وثیقة بحلول  150استعراض : الھدف
السیاسات الوطنیة واإلستعراضات الوطنیة الطوعیة منذ 

2017. 
سیاسة سیاحة وطنیة، مراجعة  101: خط األساس

 .2017و 2016اإلستعراضات الوطنیة الطوعیة لـ 

كقطاع أساسي یعكس السیاحة  2030تنفیذ خطة 
 للتنمیة المستدامة

 – 2030تنفیذ مبادرة "خطة المنظمة ألفریقیا 
 السیاحة من أجل نمو شامل" (أنظر المرفق الثامن)

وضع السیاحة كأداة للتنمیة  -1
المستدامة على األجندة الدولیة 
 واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة؛

 
الترویج للسیاحة كأداة للتنمیة  -2

 المستدامة

 17الھدف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتب األمین العام، العالقات مع 
، اإلعالم، والشراكات المؤسسات

اإلدارات اإلقلیمیة، األعضاء 
 المنتسبون.

 : عدد وحدات المنصة / السمات الجاریةالمؤشر
 

 2021وحدات بحلول  4: الھدف
 

 :المؤشر
 ؛عدد مستخدمي المنصة

 التي تم تحمیلھا ، أي األنشطةب) عدد التقدیمات
 من الزوار العائدین٪ 16ج)

 
 :خط األساس

والربع األول 2018بین الربع الثالث من مستخدًما ( 43972أ) 
 ؛)2019من 
والربع األول من  2018بین الربع الثالث من طلبًا ( 382ب) 

 ؛)2019
 2018بین الربع الثالث من (٪ من الزوار العائدین  16ج) 

 ؛)2019والربع األول من 
 
 

الترویج من خالل تحسین منصة أھداف التنمیة 
) من /http://tourism4sdgs.orgالمستدامة (

أجل تعزیز فھم السیاحة كأداة لتحقیق أھداف التنمیة 
 المستدامة
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة المنجزات/المخرجاتالنتائج/ الرصد اإلدارة المسؤولة

 
 
 
 
 

 :الھدف
 ؛2021٪، بنھایة  100بة أ) زیادة عدد المستخدمین بنس

 ؛2021الطلبات بنھایة  ٪ من 100ب) زیادة بنسبة 
 .2021نھایة ب٪ 50ج) زیادة عدد الزوار العائدین إلى 
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة المنجزات/المخرجاتالنتائج/ الرصد اإلدارة المسؤولة

 كل األھداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل األھداف
 
 

 والشراكات العالقات مع المؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمیة السیاحیة المستدامة، 
 العالقات مع المؤسسات والشراكات

: عدد الجھات المانحة بما في ذلك السیاحة في تخطیط المؤشر
 تدفقات المساعدة اإلنمائیة الرسمیة / المساعدة اإلنمائیة

 
٪ بما في ذلك 50: زیادة عدد الجھات المانحة بنسبة الھدف

فقات المساعدة اإلنمائیة الرسمیة/ السیاحة في تخطیط تد
 2021نھایة المساعدة اإلنمائیة ب

 
: عدد الجھات الفاعلة في القطاع الخاص المساھمة في المؤشر
 السیاحة

 
: زیادة عدد الجھات الفاعلة في القطاع الخاص التي الھدف

 2021نھایة ٪ ب5تساھم في السیاحة بنسبة 
 

 :المؤشر
، البحوث الفعالیات، التغطیة، المشاریعأ) عدد اتفاقیات التعاون (
 ؛األمم المتحدةمنظومة ...) الموقعة مع كیانات 

ب) عدد اإلشارات إلى السیاحة في وثائق مجلس الرؤساء 
 التنفیذیین

 
 )2018( صفر: خط األساس

 
 :الھدف

، منظومة األمم المتحدةاتفاقیات تعاون مع كیانات  4أ) توقیع 
 2021نھایة ب

وثائق مجلس الرؤساء إشارات إلى السیاحة في  3 وجودب) 
 .2021نھایة التنفیذیین ب

 
 
: عدد البلدان الراعیة لقرار الجمعیة العامة لألمم لمؤشراتا

ة بشأن "تشجیع السیاحة المستدامة، بما في ذلك السیاحة المتحد
 "، من أجل القضاء على الفقر وحمایة البیئةالبیئیة
 دولة 90: الھدف

 

تمویل السیاحة كأداة معترف بھا للتنمیة والنمو 
أصحاب المصلحة المعنیین بما في  قبلالشامل من 

 ذلك في منظومة األمم المتحدة:

إدراج السیاحة في تخطیط تدفقات زیادة  •
المساعدة اإلنمائیة الرسمیة/المساعدة اإلنمائیة 

لصالح الجھات المانحة الثنائیة والمتعددة 
 األطراف؛

 دعم ومساھمة القطاع الخاص؛زیادة  •
تعزیز أوجھ التآزر مع كیانات منظومة األمم  •

المتحدة األخرى وعلى مستوى مجلس 
 الرؤساء التنفیذیین.

 

 

 

 

 

 

 

تحدة والوثائق الدولیة ذات تقاریر وقرارات األمم الم
 ، والتي تتضمن السیاحةالصلة

 .تزاید اعتراف مجتمع المانحین الدولي بالسیاحة   •
رصد قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة    •
 المنتدى السیاسي الرفیع المستوىو
 للبلدان األقل نموا التحضیر لمؤتمر األمم المتحدة• 
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة المنجزات/المخرجاتالنتائج/ الرصد اإلدارة المسؤولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: عدد اإلشارات إلى السیاحة في وثائق األمم المتحدة المؤشر
 لیة ذات الصلةوغیرھا من الوثائق الدو

: زیادة عدد اإلشارات إلى السیاحة في وثائق األمم الھدف
٪،  50ئق الدولیة ذات الصلة بنسبة المتحدة وغیرھا من الوثا

 .2021نھایة ب
 
 :مؤشرال

 عدد الوثائق التي یتم مراقبتھاأ) 
ب) عدد اإلشارات إلى السیاحة في وثائق األمم المتحدة وغیرھا 

 .ذات الصلةمن الوثائق الدولیة 
 :الھدف

 ؛2021دات یتم مراقبتھا بحلول مستن 3أ) 
ب) زیادة عدد اإلشارات إلى السیاحة في وثائق األمم المتحدة 

٪ بحلول  50وغیرھا من الوثائق الدولیة ذات الصلة بنسبة 
2021. 

 
 :مؤشرال 4-3

ألقل البلدان نموا  أ) إدراج السیاحة في مؤتمر األمم المتحدة
 30وریو + 

 مشاركة منظمة السیاحة العالمیة في مؤتمر األمم المتحدةب) 
 30وریو + ألقل البلدان نموا 

 )2018( صفر: خط األساس  4-2
 :الھدف  4-2

 ؛لإلجتماعاتاحة في الوثیقة الختامیة أ) إدراج السی
ب) مشاركة منظمة السیاحة العالمیة في مؤتمر األمم المتحدة 

 .2021، في نمواً  قل البلدانأل
 
 
 

 مستمر 30وریو + 
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CE/110/5(a) 

 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة المنجزات/المخرجاتالنتائج/ الرصد اإلدارة المسؤولة

 كل األھداف
 
 
 
 
 
 

 العالقات مع المؤسسات والشراكات

 

 

 

 الالزمةالخارجة عن المیزانیة   مواردال: المؤشر
 یورو صفر: خط األساس

 )2020یورو (نھایة  300000: الھدف
 

 : عدد الحاضرینالمؤشر
 .2021نھایة مشارك، ب 200: الھدف

 

 2030دورة تنفیذیة حول السیاحة من أجل خطة 
لتمكین الدول األعضاء وإلدراج السیاحة بشكل 

 الوطنیة. 2030 خططأفضل في 

 

 

 

 

 

 

 كل األھداف
 
 
 
 

صیاغة التشریعات الوطنیة ، بما في ذلك المؤسسات تقویة اإلدارات اإلقلیمیة، التعاون التقني
، والشراكات بین القطاعین العام والخاص في قطاع للسیاحة

 السیاحة.
 

بین القطاعین العام  الموقعة الشراكات: عدد لمؤشرا
 والخاص

 )2018( صفر: خط األساس
 .2021بنھایة  شراكات 4: توقیع الھدف

 

 

 كل األھداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلدارات اإلقلیمیة، التعاون التقني، 
العالقات مع المؤسسات 

 والشراكات، الكل

 

 

 

 السیاحة تتضمن: عدد السیاسات والخطط الوطنیة التي المؤشر
 تتضمن: زیادة عدد السیاسات والخطط الوطنیة التي الھدف

 .2021٪ بحلول 15السیاحة بنسبة 
 

من الموارد الوطنیة المخصصة للتنمیة  : النسبة المئویةالمؤشر
 السیاحیة

لتنمیة : زیادة مقدار الموارد المالیة الوطنیة المخصصة لالھدف
 .2021نھایة ٪ ب20السیاحیة بنسبة 

 
 

 دمج السیاحة في السیاسات والخطط الوطنیة وتأمین
تلك المتعلقة  السیما، الموارد الالزمة لتنمیة السیاحة

، جارة والتنمیة المستدامة والبیئةباالقتصاد والت
وكذلك في البیئة والموارد الطبیعیة والتخطیط 

 .الحضري والنقل والثقافة واألمن القومي
 

فنیة بشأن الھیكل المؤسسي للتنسیق بین مشورة 
 الوزارات.

 
 

حكومي بین تعزیز التنسیق ال -3
القطاعات من أجل التنمیة 

 السیاحیة

 

 

 

 كل األھداف
 
 
 
 

 األكادیمیة

 

 

 تلقت التدریب والمراجعة مقاصد: المؤشر
 2:  2019 -2018: خط األساس

 جدیدة مراجعةعملیات  4: 2020: الھدف
 جدیدة مراجعةعملیات  6: 2021

 

 التي تصدرھا المنظمة Questشھادات 
 
 
 
 

وبناء وضع سیاسات  -4
مؤسسات أفضل، بما في ذلك 

 أنظمة إحصائیة موثوقة.
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CE/110/5(a) 
 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة المنجزات/المخرجاتالنتائج/ الرصد اإلدارة المسؤولة

 
 12والھدف  8الھدف 

 

 التنمیة السیاحیة المستدامة

 

 

االستھالك  متابعة تنفیذ توصیات تقریر خط األساس حول دمج
 .في سیاسات السیاحة واإلنتاج المستدامین

 
 
 
 
 
 
 

 
: عدد الدول األعضاء التي تتخذ إجراءات المؤشر

 االستھالك واإلنتاج المستدامینبشأن 
: وفقًا للتقریر األساسي عن دمج خط األساس

االستھالك واإلنتاج المستدامین في السیاسات 
 السیاحیة

: زیادة أدوات سیاسة االستھالك واإلنتاج الھدف
سیاسة االستھالك لتأثیر  مجالالمستدامین لكل 

 2021واإلنتاج المستدامین بحلول 

 

 

 

 

وتعزیز النظم اإلحصائیة الوطنیة للسیاحة وقیاس األثر تطویر   
 االقتصادي للسیاحة

 
حساب السیاحة الفرعيفي إحصاءات السیاحة و تقنیة مساعدة   

 
 ورشة بناء القدرات في أفریقیا
حساب السیاحة الفرعي وقیاس  تعمل األطر اإلحصائیة مثل

ات القابلة على توجیھ البلدان في إنتاجھا للبیان استدامة السیاحة
في السیاحة  وتجعلسات أفضل للمقارنة دولیاً التي تغذي سیا

 ، بما في ذلك في إطار أھداف التنمیة المستدامة.أفضل موضع
 

  

 

 : تصدر تولید المعارف والسیاسات2الھدف 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  الفرعیةاألھداف  

1 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،12 
 
 7-11؛ 1-9ج؛ -5أ؛  -5؛ 4-5

األخالقیات، الثقافة، والمسؤولیة 
اإلجتماعیة؛ تحلیل معلومات 

 األسواق والتنافسیة

التوصیات والمبادئ التوجیھیة والمعاییر  نشر التوصیات
 والمنتجاتوالمؤشرات لجعل البنیة التحتیة السیاحیة 

سیما لألشخاص والخدمات في متناول الجمیع، ال
ذوي اإلعاقة ومتطلبات الوصول المحددة (بما في 

، واألسر التي لدیھا أطفال صغار، ذلك كبار السن
رئاسة مجموعة نتیجة ، )ألخوذوي اإلعاقة المؤقتة، 

وضع المعاییر الدولیة  -1
السیاسة العامة وتوصیات 

 والمبادئ التوجیھیة
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  الفرعیةاألھداف  

إلى  الوصول إلتاحة" ISO TC228 14العمل 
حة السیا" ISO 21902  " لتطویر معیارالسیاحة

 -السیاحة للجمیع إتاحة  –والخدمات ذات الصلة 
 ."المتطلبات والتوصیات

 
وضع مبادئ توجیھیة لسیاسة تعمیم مراعاة 

 المنظور الجنساني إلدارات السیاحة الوطنیة
توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن السیاحة 

 الریفیة والتنمیة اإلقلیمیة
 15الھدف 

 
یھدف  تطویر إطار إحصائي لقیاس استدامة السیاحة  تحلیل معلومات األسواق والتنافسیة

المعاییر  و حساب السیاحة الفرعي إلى استكمال
ال یوجد حالیًا سوى  -الدولیة إحصاء السیاحي 

إدارة  بریادة معیاران دولیان في السیاحة (أیًضا
 )اإلحصاء

، الذي یوفر حساب السیاحة الفرعيدلیل تجمیع 
حساب السیاحة إرشادات عملیة للبلدان لتنفیذ 

 (سیتم نشره بعدة لغات). الفرعي

 

دارات اإلقلیمیة، التعاون التقني، اإل 16و 9و 8
 یلیةاإلدارات التشغ

 الرصد یندرج في تقاریر المشاریع إلى الجھات المانحة
 

 التقنيت كجزء من مشاریع التعاون وضع توصیا
، السیاحة الوطنیة أو دون الوطنیة)(استراتیجیات 
، تصنیف حساب السیاحة الفرعيوال سیما تنفیذ 

 أسواقالفنادق والمبادئ التوجیھیة بشأن اختراق 
 المصدر .

 

 التنمیة السیاحیة المستدامة 12والھدف  8الھدف 
 

 دراستھا: عدد السیاسات التي تمت المؤشر
دولة في تقریر خط األساس لعام  101: شارك خط األساس

سیاسات السیاحة الوطنیة من  73تم استعراض ، و2018
 وترمیزھا بشكل منھجي

٪ في البلدان المشاركة  10، زیادة بنسبة 2021: في عام الھدف
 في التحدیث وفي السیاسات التي تمت مراجعتھا

تحدیث قاعدة بیانات االستدامة وسیاسة االستھالك 
واإلنتاج المستدامین في سیاسات السیاحة الوطنیة 

 نتائجالوإصدار 
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  الفرعیةاألھداف  

تحلیل معلومات األسواق  12و 11و 8
 والتنافسیة؛ التعاون التقني

 التقاریر إصدار
 
 
 
 
 
 

 المنظمةمدن بلوحة معلومات ال عنصر: إصدار المؤشر

 :، مثلالسیاحةمنشورات عن اتجاھات 
  تقریر اتجاھات السیاحة في آسیا  •
 )سنةأعداد/ 4(لسیاحة العالمیة ل بارومتر المنظمة  •
 السیاحة العالمیة أضواء على  •
 

تطویر لوحة معلومات السیاحة في المدینة (بیانات 
  النوافذ على السیاحةالسیاحة في المدینة ضمن لوحة 

 
األعضاء لتطویر تقدیم المساعدة الفنیة للدول 

 استراتیجیات التسویق القائمة على أبحاث السوق.

القیام ببحوث حول األسواق  -2
في المجاالت ذات األولویة 

 البرنامجیة
 

8الھدف  تحلیل معلومات األسواق  
التعاون  اإلحصاء؛ والتنافسیة؛

 التقني

 : عدد الشركاءالمؤشر
 صفر: خط األساس
 ن البیاناتایقدم نكایالھدف: شر

)2لوحة النوافذ على السیاحة (المرحلة    
 

المساعدة التقنیة في إحصاءات السیاحة وحساب 
  السیاحة الفرعي

 
 ورش بناء القدرات

 
 قاعدة البیانات اإلحصائیة

النھوض بالقدرة الوطنیة على  -3
تجمیع البیانات السیاحیة 

 ومقارنتھا

تحلیل معلومات األسواق  12، 11، 9، 8، 5، 1
 والتنافسیة؛ اإلدارات اإلقلیمیة

 )2020: إصدار منصة دراسات الحالة (دیسمبر المؤشر
 
 

 مجموعة دراسات الحالة عن السیاحة الریفیة
 

منصة على اإلنترنت لدراسات الحالة بشأن 
نتجات السیاحیة (تقییم التنسیق السیاسات والم

 )(tourism4sdgs.orgبمنصة 
 

اإلقلیمیة أو الوطنیة  سلسلة من األحداث العالمیة أو
 التي تعرض دراسات الحالة

 
في سیاسة السیاحة المستدامة  التقنیةالمساعدة 

 لمواءمة أھداف التنمیة المستدامة مع الخطة الوطنیة
 للسیاحة  الكبرى

 

تبادل أفضل الممارسات  -4
 بشأن السیاسات السیاحیة

 التنمیة السیاحیة المستدامة كل األھداف
 
 

 ؛تعمیمھاالتي تم  األحادیث: عدد المؤشر
عن  حدیثمن  25ما ال یقل عن  تعمیم، 2021نھایة : بالھدف

 التنمیة السیاحیة المستدامة

سیاسة السیاحة المستدامة من خالل  أحادیث تعمیم
 والوقائع التي تنظمھاوسائل التواصل االجتماعي 

على ھامش اجتماع المنتدى  منظمة السیاحة العالمیة
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  الفرعیةاألھداف  

 
المؤشر: الموافقة على التقدیم إلى إدارة الشؤون االقتصادیة 

لتنظیم حدث جانبي تم تلقیھ ؛ خط  (UNDESA) واالجتماعیة
؛ الھدف:  2018عام األساس: الحدث األول الذي نُظم في 

 تنفیس واحد في السنة

 الرفیع المستوى

 
 إیجاد قیمة أفضل لألعضاء وزیادة العضویة: 3الھدف 

 
المستدامة أھداف التنمیة 

 والغایات
 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

اإلدارات اإلقلیمیة، التعاون التقني،  كل األھداف
 اإلحصاء

توفیر المساعدة الفنیة المباشرة لتلبیة االحتیاجات  
 الدقیقة للدول األعضاء

 
سبیل ، على محددة یطلبھا األعضاء فعالیاتتنظیم 
 :المثال

برنامج التدریب التنفیذي آلسیا والمحیط الھادئ   •
 )2020في كمبودیا (

 )2020مؤتمر السیاحة الریفیة والبیئة في إیران (  •
المؤتمر الدولي الثالث للحضارة العالمیة والطرق  •

 )2021التاریخیة في كمبودیا (

. االستجابة الحتیاجات 1
 تناسباألعضاء وتقدیم خدمات 

 ؛مطلوبال
 
لتقدیم  التقنیة. تعزیز الخبرة 2

خدمات أكثر وأفضل لألعضاء 
 خططھمالسیاحة في  إدراجودعم 

نات قابلة ، بناًء على بیاالوطنیة
 ؛للمقارنة وذات مصداقیة

 8الھدف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقات مع المؤسسات والشراكات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في إطار  ذات المستوى الرفیع: عدد الفعالیات السیاحیة المؤشر
المؤسسات المالیة الدولیة األخرى، العالمیة و التجارةمنظمة 

، التي تنظم المنظمات الدولیة، وكذلك منظومة األمم المتحدةو
 ؛حة العالمیة بنشاطسنویًا أو التي تشارك فیھا منظمة السیا

 )2018( 2: خط األساس
 :الھدف

سیاحیة رفیعة المستوى في إطار  فعالیات 5المشاركة / تنظیم 
، المؤسسات المالیة الدولیة األخرىمنظمة التجارة العالمیة و

، بحلول المنظمات الدولیة، وكذلك منظومة األمم المتحدةو
 ؛2021

 فعالیات 5في  دول أعضاءمنظمة أو الب) مشاركة أمانة 
 في إطار منظمة التجارة العالمیة  تنظمسیاحیة رفیعة المستوى 

جدول ووضعھا على السیاحة  بدوراالعتراف 
 .أعمال النمو العالمي وعلى مستویات الحكم الوطني

 
أو المشاركة في الفعالیات السیاحیة عالیة تنظیم و/

المستوى، في إطار منظمة التجارة العالمیة 
المنظمات و، المؤسسات المالیة الدولیة األخرىو

 .، وكذلك منظومة األمم المتحدةیةالدول
 
 
 
 
 

إتاحة الفرصة لوزراء  -3
الدول األعضاء للقیام  -السیاحة 

بدور رئیسي في المجاالت 
العالمیة األخرى المتعلقة بالتجارة 

 زمنظومة، قتصادیةوالتنمیة اال
األمم المتحدة وجدول األعمال 

 العالمي.
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المستدامة أھداف التنمیة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 
 
 

 9، 8، 4، 1األھداف 
 

  
 
 

 التعاون التقني

ولیة وكذلك الدولیة األخرى والمنظمات الدوالمؤسسات المالیة 
 2021نھایة ب، منظومة األمم المتحدة

 
 

 
 
، وجمع وتقییم البیانات طویر التدریب السیاحيت

، كجزء من التعاون مع القطاع حیة ذات الصلةالسیا
 .الخاص

 

 

مكتب األمین العام، اإلدارات  
 اإلقلیمیة، التعاون التقني

 التي یتم تنفیذھا سنویًا التألیب: عدد أنشطة المؤشر
 )2018( 1: خط األساس

 .2021، بحلول نھایة عام تألیبإجراءات  3الھدف: تنفیذ 

، بما في دول أعضاء جدیدةمن أجل اجتذاب  التألیب
 :ذلك في مقر األمم المتحدة في جنیف ، مثل

 انإلى اجتماعات اللج أعضاء غیردول دعوة   •
 اإلقلیمیة

حول قیاس استدامة  تجریبیة رائدةدراسات   •
 أعضاءمن قبل دول غیر  السیاحة

 اجتذاب دول أعضاء جدیدة -4

 

 : زیادة الموارد وتعزیز قدرة المنظمة من خالل الشراكات4الھدف 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 األھدافكل 
17-3  /17-16  /17-17 

 

العالقات مع المؤسسات 
مكتب األمین العام، والشراكات، 

اإلدارات الشؤون القانونیة والعقود، 
 اإلقلیمیة، التعاون التقني

 
 
 
 
 
 
 
 

  : اتفاقیة اإلطار المالي واإلداري مع االتحاد األوروبيالھدف
 2021الموقعة بحلول 

 
اإلطاریة المبرمة مع المانحین : عدد االتفاقات المؤشر

 ومؤسسات التمویل الدولیة والمنظمات الدولیة الموقعة
 )2018( 1: خط األساس

، ومؤسسات التمویل اتفاقیات إطاریة مع المانحین 3: الھدف
 .2021نھایة دولیة والمنظمات الدولیة الموقعة، بال
 

باتفاقیات المتعلقة  من خارج المیزانیة موالاألالمؤشر: مبلغ 
 اإلطار الموقعة

 2018: خط األساس
: زیادة الموارد المالیة: من خارج المیزانیة لتصل إلى الھدف

 .2021٪ من المیزانیة العادیة ، بحلول نھایة عام  50

 
بناء وتعزیز القدرة المؤسسیة للمنظمة لتعبئة 

 الموارد
اتفاقیة اإلطار المالي واإلداري مع االتحاد   •

  األوروبي
االتفاقات اإلطاریة مع الجھات المانحة األخرى   •

 والمؤسسات المالیة الدولیة والمنظمات الدولیة
 منظمةلزیادة الموارد المالیة ل• 
 
 
 
 
 
 

د زیادة جھود حشد الموار -1
، والتمویل العام الدولي للسیاحة

خالل المساعدة بما في ذلك من 
، المعونة من اإلنمائیة الرسمیة

 واالستثمار األجنبي أجل التجارة
 المباشر.

 
ضمان االستدامة المالیة  -2

للمنظمة من حیث المیزانیة 
العادیة من خالل التعاون الوثیق 

یادة مع الدول األعضاء وز
والرقابة الصارمة  ،التبرعات

 لمیزانیة.على ا
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

   
 8الھدف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9، 8، 4، 1األھداف 
 

العالقات مع المؤسسات 
 وكل اإلداراتوالشراكات، 

 
 
 
 

 2020: تنقیح استراتیجیة تعبئة الموارد بحلول الھدف 
 

 2020: تنفیذ خطة العمل بحلول الھدف
 

 .2021، بنھایة : رصد خریطة طریق تعبئة المواردالھدف

لموارد وخطة مراجعة وتحدیث استراتیجیة تعبئة ا
 :، بما في ذلكالعمل وخریطة الطریق

 2030الھندسة المالیة التنویع واالبتكار في  •
تعزیز قدرة األمانة والدول األعضاء على جمع • 

 األموال ألغراض التنمیة من خالل السیاحة
 
 

 

العالقات مع المؤسسات 
والشراكات، اإلدارات التشغیلیة، 

التنمیة السیاحیة اإلدارات اإلقلیمیة، 
المستدامة/ العالقات مع المؤسسات 

 والشركات
 
 
 

تشغیل الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء قبل : بدء الھدف
 2021نھایة 

 

فعالة تسھم في إبراز دور منظمة السیاحة شراكات 
العالمیة الریادي في السیاحة. فرص وآلیات جدیدة 

، المعونة من أجل ةزیادة المساعدة اإلنمائیة الرسمیل
التجارة، وكذلك إشراك القطاع الخاص والمجتمع 

 .المدني
 

 صندوق االستئماني المتعدد الشركاء لشبكةدعم ال
 الكوكب الواحد

 
 توسیع الشراكات التي أثبتت نتائجھا

 
 

بناء شراكات استراتیجیة  -3
المالیة وغیر  -لزیادة الموارد 

 ).المالیة (المھارات والكفاءات
 
. توسیع الشراكات مع القطاع 4

الخاص واألوساط األكادیمیة 
لتعزیز القدرة التقنیة والمالیة 
للمنظمة على توفیرھا لجمیع 

 منظمةالالدول األعضاء في 

رواد منظمة للشبكة مراكز االبتكار التابعة  تضع 2020في  األقالیم: شبكة للتوسع في جمیع الھدف العالقات مع المؤسسات والشراكات 
األعمال اإلقلیمیین على اتصال مباشر مع القطاع 

وشركاء تطویر األعمال. حتى  العام والمستثمرین
منظمة من أقالیم  إقلیمین، تم إنشاء مراكز في اآلن

 السیاحة العالمیة

 

 

 جعل السیاحة أكثر ذكاًء: االبتكار والتحول الرقمي: 1 األولویة

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

اإلبتكار والرقمنة، األعضاء  17، 9، 8األھداف 
 المنتسبون، األكادیمیة

 :األھداف
في السنة  ندوات لإلبتكار التكنولوجي في السیاحة 5 تنظیم  -

 تضم، والتي للشركات الناشئةالمسابقة الثانیة   •
، ة كبیرة أخرى من الشركات الناشئةمجموع

جمع بین أصحاب المصلحة ال -1
، بما في ذلك الحكومات الرئیسیین
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

إلى  10لمنظمة) بمشاركة من ا من أقالیم إقلیم(واحدة في كل 
 .ندوةشركة ناشئة إقلیمیة في كل  15
 ندوةفي كل  رؤوس األموال اإلستثماریة من 10إشراك   -

بحلول  500إلى  80من  رؤوس األموال  وزیادة قاعدة بیانات
 2021عام 

٪  20بنسبة  الطبخفي مسابقة فن  الطلبات للمشاركةزیادة  -
 .إقلیمئة المشاركة من كل مع الشركات الناش 2021بحلول 

كانون وأفضلھا ستتنافس في النھائیات في 
 2020ینایر الثاني/

دعوة الشركات الناشئة ، على المستوى اإلقلیمي  •
 ندوات المنظمة لإلبتكارلحضور  ةعوالمجم همن ھذ

یتم االحتفال بھا في ، والتي التكنولوجي في السیاحة
الوطنیة لریادة  البیئات، من أجل تعزیز إقلیمكل 

 ؛األعمال
ة األولى لسیاحة الریاض الشركات الناشئةمسابقة   • 

لمنظمة لجمع رجال األعمال العاملین التي تجریھا ا
في السیاحة الریاضیة ووضعھم على اتصال مباشر 

 .الرئیسیین في ھذا القطاعمع الالعبین 
یة من السیاحة العالمیة لفن االحتفال بالنسخة الثان• 

 2020في عام  بخالط
 

واألوساط األكادیمیة والشركات 
والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
والشركات الناشئة والمستثمرون 
(رجال األعمال والمالئكة 
التجاریة الفائقة ورأس المال 

) وشركاء تطویر ألخاالستثماري 
األعمال (المعجالت والحاضنات 

) من أجل تعزیز االبتكار ألخ
 .وریادة األعمال

بتكاریة تنظیم منتدیات ا -2
مخصصة للسیاحة تھدف إلى 

الجمع بین جمیع الجھات الفاعلة 
في النظام البیئي لتعزیز االبتكار 
وریادة األعمال واالستثمار في 

 السیاحة.
 17، 9، 8 ،4 األھداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلبتكار والرقمنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إطالق مراكز االبتكار التابعة لمنظمة السیاحة   
، ویتوقع من كل الخمس األقالیمالعالمیة في جمیع 

مركز تطویر واستضافة ما ال یقل عن مؤتمرین أو 
نشاط مكثف سنویًا لكل من أصحاب المصلحة في 

 القطاعین العام والخاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التابعة إنشاء شبكة مركز االبتكار 
، حیث العالمیةلمنظمة السیاحة 

في  تأثیراستتاح للشركات األكثر 
مجال السیاحة في العالم الفرصة 

ن قادة االبتكار في م لإلستلھام
الشركات  والتقاء، مجال السیاحة
من ورش  والتعلم، والمستثمرین
حول  المتطورة للغایةالعمل الفنیة 

. واإلنتشار العالميكیفیة التوسع 
ستتاح للدول األعضاء في و
ظمة أیًضا الفرصة إلطالق منال

تحدیات االبتكار السیاحي الوطني 
 .المركزفي 

 
 17، 9، 8األھداف 

 
 
 

 اإلبتكار والرقمنة
 
 
 

 
 
 
 

، التابعة لمنظمة السیاحة العالمیةشبكة االستثمار 
بالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي (انظر 

 )3-2األولویة 
  

إنشاء جمعیة ألقطاب اإلبتكار في 
 السیاحة
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

لمنظمة السیاحة العالمیة للشباب أول جمعیة عامة 
في السیاحة توفر منصة للشباب مع األفكار المبتكرة 
لاللتقاء وتبادل األفكار وأفضل الممارسات والحلول 

 للتحدیات التي تواجھ السیاحة الیوم.
 

 
 
 
 
 

، 13، 12، 9، 7، 8 ،1 األھداف
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحلیل معلومات األسواق، 
األكادیمیة، العالقات مع المؤسسات 

 والشراكات، اإلدارات اإلقلیمیة
 
 
 

تحلیل معلومات األسواق، 
األكادیمیة، العالقات مع المؤسسات 

 والشراكات، اإلدارات اإلقلیمیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمل حلقات: عدد لمؤشرا
 صفر: خط األساس

 تحلیل المعلوماتورش عمل في مدرید حول  3: الھدف
 وإشراك الشركاء المعنیین في السیاحة والتسویق

 
 : عدد ورش العملالمؤشر

 صفر: خط األساس
 فریقیاأعمل في  حلقتا: الھدف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنظمة  تطویر مختبرات التسویق في
 

تدریب  -التجاریة  اتبرنامج إفریقیا للعالم
المنظمات غیر الحكومیة اإلفریقیة والمنظمات غیر 

دارة البیانات على معلومات الحكومیة المعنیة بإ
، والتسویق الرقمي السوق، والعالمات التجاریة

 ووسائل اإلعالم االجتماعیة
 

العالمیة حول المنتدى السادس لمنظمة السیاحة 
 )الندرزیونیو ، ف 3-1( بخالسیاحة في فن الط

 
س لمنظمة السیاحة العالمیة المؤتمر العالمي الخام

 لم یحدد تاریخھ بعد) حول سیاحة النبیذ (البرتغال،
 

 13-11لسیاحة الجبلیة (المؤتمر الحادي عشر 
 )مارس ، أندورا

 
رفیعة المستوى في  حصص دراسیة مخصصة

الندوات اإلقلیمیة لإلبتكار التكنولوجي في إطار 
، المعلومات حول التقنیات الجدیدة لتبادل السیاحة

واستخدام مشروع البیانات الضخمة وتسویق وسائل 
التواصل االجتماعي لسلطات السیاحة اإلقلیمیة 

 الرفیعة المستوى

تعزیز اإلبتكار في تطویر 
 المنتجات والتسویق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17، 9، 8األھداف 
 
 
 
 

العالقات مع المؤسسات 
تحلیل معلومات والشراكات، 

األسواق، التنمیة السیاحیة 
 المستدامة،  األعضاء المنتسبون

 

 2020المبادئ التوجیھیة في عام  نشرالھدف: 
 
 
 
 

لوضع   شراكة مع معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا
في المبادئ التوجیھیة األولى للدول األعضاء 

 منظمة؛ال
 

منتدیات االبتكار المتخصصة مع التركیز  حضور

تقدم الوجھات الذكیة من خالل 
تطویر المبادئ التوجیھیة 

والنماذج وتبادل الممارسات 
 الجیدة.
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 والمدن الذكیة والسیاحة العالمیة التكنولوجیاعلى    

 15، 14، 12، 9، 8األھداف 
 
 

، 5-12، 2-12، 1-12األھداف 
، 7-14، 5-14، 2-14ب،  -12
15-1 ،15-2 ،15-4 ،15-5 ،
15-7 ،15-9 

 

العالقات مع المؤسسات 
والشراكات، تحلیل معلومات 

 األسواق، إدارة اإلحصاء
 
 
 
 
 
 
 

 2021 قبل نھایةالمبادئ التوجیھیة  نشرالھدف: 
 

توى استراتیجي وتسھیل بناء مضمونإنتاج مح
، مما لى االبتكار والرقمنة في السیاحةالقدرات ع

منظمة من اتخاذ السیمكن الدول األعضاء في 
أكثر ذكاًء فیما یتعلق باستخدام قرارات 

ات غیر التقلیدیة لتنمیة التكنولوجیات والبیان
، وسوف یزودھم بفھم لالتجاھات السیاحة

 .الزبائناالجتماعیة الحالیة و احتیاجات 

 

 األعمال وریادة االستثمارات: التنافسیة قدراتنا تنمیة: 2 األولویة

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

التعاون التقني، اإلبتكار والرقمنة،  كل األھداف
 اإلدارات اإلقلیمیة

 

مساعدة الدول األعضاء على إجراء تحلیالت سلسلة  
القیمة السیاحیة لتحدید الفرص لتعزیز التأثیر 

 .االقتصادي المحلي للسیاحة
 

یرة ، سلسلة المائدة المستدالشركات الناشئةمسابقات 
العالمي ، المنتدى العالمیة لالستثمار السیاحي

في  التكنولوجي اإلبتكار، لالبتكار والتحول الرقمي
لمنظمة (انظر ل، مراكز االبتكار التابعة السیاحة

 )1األولویة 
 

تحسین بیئة األعمال في الدول  -1
طریق منظمة عن الاألعضاء في 

تحفیز ریادة األعمال والشركات 
الصغیرة والمتوسطة في السیاحة 

ت على طول وغیرھا من القطاعا
، بما في سلسلة القیمة السیاحیة

المعرفة والبیانات  تولیدذلك 
المتعلقة بالحصول على التمویل 

 .واالستثمار في السیاحة
 
إنشاء منتدى سنوي عالمي  -2

 لالستثمار في السیاحة.
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

  األھدافكل 
 
 
 
 
 
 

اإلبتكار والرقمنة، العالقات مع 
المؤسسات والشراكات، اإلدارات 

 اإلقلیمیة
 

 
 
 

 :الھدف
باالشتراك مع  نظمی، عالمي لالستثمار في السیاحة لقاءأ) 

مالیة الدولیة والمنظمات الدولیة، في األونكتاد والمؤسسات ال
 ؛2020عام 
االستثمار  لقاءشركاء رئیسیین ومانحین یشاركون في  10ب) 

 .2020، في عام العالمي
 

عالمیة مشتركة لالستثمار مع األونكتاد  فعالیات
 ومؤسسات التمویل الدولیة والمنظمات الدولیة

 
 
 
 
 

لدول األعضاء في جذب . دعم ا3
االستثمارات، من بین أمور 

تشجیع  من خالل ،أخرى
لسیاحة داخل ل مسارات محددة

 مؤسسات التمویل القائمة.
 
 

 17 فالھد
 

 اإلبتكار والرقمنة
 
 

تحمیل  للدول األعضاء الھدف: منصة یمكن من خاللھا
 تضم أكثر من التيمنظمة الوربطھا بشبكة  ع مباشرةیراالمش
جاھزة بحلول عام لتكون ، دولة 35مستثمًرا من أكثر من  80

2021 

، لمنظمة السیاحة العالمیةالتابعة شبكة االستثمار 
 ة مع المنتدى االقتصادي العالميبالشراك

 

 

 والتوظیف التعلیم: أفضل وبنوعیةٍ  العمل المزید من فرص إیجاد: 3 األولویة

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 4 فالھد
 

 :الھدف التعاون التقنياألكادیمیة، 
  بالسنة نین دولییمركزإنشاء   •
شخص (المسؤولون +  600 تدریب حوالي: 21-20الفترة  •

 )الجمھورعموم 
 2021نھایة دورة ب 20: الھدف• 

المراكز الدولیة المرتبطة بأكادیمیة منظمة السیاحة 
 العالمیة

 
دورات مخصصة للتعلیم التنفیذي في الدول 

 األعضاء
 

 التعلیم والتدریب السیاحي عبر اإلنترنت
 السیاحة للعاملین فيدورات عبر اإلنترنت   •
منصة التعلیم السیاحي عبر اإلنترنت التي تتیح   •

 الوصول إلى تدریب جمیع الشركاء عبر اإلنترنت
 

محتوى المناھج الدراسیة على السیاحة في المرحلة 
 الثانویة

 
المساعدة الفنیة في صیاغة سیاسات تنمیة الموارد 

تعزیز قدرة األعضاء في  -1
 التعلیم السیاحي
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

؛ تصمیم وتنفیذ برامج تنمیة البشریة في السیاحة
 المھارات

 
 8و 4الھدف 

 
 
 
 

 األكادیمیة
 

 
 
 

 : برامج التعلیم والتدریب السیاحيالمؤشر 
 امجنبر 220: خط األساس

 برنامًجا 250: 2021نھایة : بالھدف
 
 

 تدكوال للجودة  شھادات
 

تصمیم وتنفیذ سیاسات االستثمار   في تقنیةمساعدة 
 ، إلخ.سھولة القیام باألعمال

 

دعم األعضاء في تطویر  -2
 إیجاد تتیحاألطر والسیاسات التي 

 فرص العمل.
 
 

 8الھدف  
 
 
 
 
 
 

األكادیمیة، تحلیل معلومات 
 األسواق، اإلحصاء

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

تتضمن قاعدة البیانات اإلحصائیة بیانات التوظیف 
ساعد على ما یالشراكة مع منظمة العمل الدولیة و

 .تحسین تغطیتھا
تتضمن الشراكة مع منظمة العمل الدولیة أیًضا 

اإلحصائي لقیاس تطویر فصل التوظیف في اإلطار 
 استدامة السیاحة

 

تقدم تحلیل البیانات والبحوث  -3
الوظائف حول تأثیر السیاحة على 

 ومستقبل العمل في القطاع
 
 
 
 

 8و 4الھدف 
 
 
 
 
 
 
 
 

األكادیمیة، تحلیل معلومات 
 األسواق

 
 
 
 
 
 
 

 )أفراد 6: المؤسسات المشاركة (فرق مكونة من المؤشر
 )2019-2018(في  صفر: خط األساس

مؤسسة في عام  50و ،  2020مؤسسة في عام  30: الھدف
2021 

 
 المشاركون: المنتدیات / المؤشر

 )2019-2018(في  صفر: خط األساس
 2021و  2020 بنھایة 100الھدف: 

 

 )رابطة طالب السیاحة العالمیة (الوطنیة والعالمیة
 

 المواھب تنمیةمنتدیات 
 

 منصة تنمیة المواھب
 
 
 
 

تعزیز تنمیة المواھب  -4
 السیاحةوصورة العمالة في 

 
 
 
 
 
 
 

 10و 8الھدفان 
 2-10؛ 8-5
 
 

 األخالقیات والمسؤولیة اإلجتماعیة
 
 
 

 
 
 
 

تسھیل إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل 
ات القطاعین العام والخاص بالتعاون مع كیان

 األخرى
 

تعزیز التدریب على إشراك  -5
 ذوي اإلعاقة في العمل

 
 

 5، 4، 1األھداف 
 ج -5أ؛  -5؛ 5-4ب؛  -1؛ 1-2
 
 
 

 األخالقیات والمسؤولیة اإلجتماعیة
 

لتمكین المرأة في مجال السیاحة  نموذجیةامج بر 10 
، ة (في أفریقیا وأمریكا الجنوبیة)في بلدان مختار

تحدة األخرى وشركاء بالتعاون مع وكاالت األمم الم
 القطاع الخاص

 
 تمكین المرأة -6
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 والمیّسر والمأمون اآلمن السفر: السفر وتسھیل الصمود على القدرة بناء: 4 األولویة
 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 9و 8الھدفان 
 

 : مراجعة سیاسات التأشیرة الوطنیةالمؤشر التنمیة السیاحیة المستدامة
 2018في عام  ومقصددولة  216: تمت مراجعة خط األساس

 216: الھدف

تقرر عالمي عن تیسیر الحصول على تأشیرات 
 الدخول

 

منح سیاسات  تجمیع وترمیز -1
لتحلیل  2020لعام  الـاشسرات

ما في إجراءات حدود الدخول ب
 ذلك آلیات التأشیرة واألمن

 
 9و 8الھدفان 

 
 
 
 

 التنمیة السیاحیة المستدامة
 

 
 
 

 : المشاركونالمؤشر 
 )2019دولة ( 40مشارك من  100: األساسخط 

 دولة 50مشارًكا من  150: الھدف
، مع توفیر خیار التنزیل بحلول : منشور تفاعلي جدیدالھدف

 2021عام 

التحضیر للمؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة السیاحة 
لدولي بشأن العالمیة / منظمة الطیران المدني ا

اإلعالن وخطة ، بما في ذلك السیاحة والنقل الجوي
 العمل

 

تعزیز التعاون مع منظمات  -2
النقل الدولیة إلجراء البحوث 
 الودعم األعضاء لزیادة االتص

 
 

 16الھدف 
 
 
 
 
 
 

 إدارة اإلعالم، أكادیمیة المنظمة
 
 
 
 
 
 

 : المشاركونالمؤشر
 )2019دولة ( 40مشارك من  100: خط األساس

 دولة 50مشارًكا من  150: الھدف
، مع توفیر خیار التنزیل بحلول منشور تفاعلي جدید: الھدف

 2021عام 

تحدیث المنشور "مجموعة أدوات لالتصاالت في 
"األزمات السیاحیة  

 
األزمات اإلعالم خالل عمل حول تنظي بحلقات 

 للدول األعضاء حسب الطلب
 

 في حاالت األزمات لإلعالمعمل  حلقات
 

من تعزیز مناعة األعضاء  -3
  لألزمات واإلعالمخالل التأھب 

 

 

 والبیئیة والثقافیة االجتماعیة االستدامة: تراثنا حمایة: 5 األولویة
 

أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

، 10، 8، 7، 6، 5، 2، 1األھداف 
11،13 ،14 ،15 

 
 
 
 

السیاحیة اإلحصاء، التنمیة 
المستدامة، األخالقیات والمسؤولیة 

 اإلجتماعیة
 
 
 

 قیاس استدامة السیاحةأنظر وثیقة مبادرة 
 
 
 
 
 

لتوسیع إحصاءات  مشروع قیاس استدامة السیاحة
السیاحة بما یتجاوز قیاس األحجام والتأثیرات 
االقتصادیة لیشمل أیًضا الجوانب االجتماعیة 

إحصائي لقیاس لبیئیة. ویشمل وضع إطار وا
الحصول على موافقة یھدف إلى  استدامة السیاحة

 األمم المتحدة

النھوض بقیاس اآلثار  -1
االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة 
للسیاحة من خالل مبادرة قیاس 

السیاحة المستدامة والشبكة 
الدولیة لمراصد السیاحة 

 منظمةلالمستدامة التابعة ل
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

    
 ،12،13، 8، 7، 6، 5األھداف 

14 ،15 
 
 

 التنمیة السیاحیة المستدامة
 
 

 ؛في السنة الشبكةد التي تنضم إلى : عدد المراصالمؤشر
 ؛مرصد 25: 2019في  خط األساس

 في السنة الشبكةمراصد على األقل إلى  3: انضمام الھدف

 الشبكة الدولیة لمراصد السیاحة المستدامة
اإلجتماع السنوي للشبكة الدولیة لمراصد السیاحة 

 المستدامة
 
 

 17، 15، 14، 12،13األھداف 
 
 
 
 

 التنمیة السیاحیة المستدامة
 
 
 
 

إلى المجلس االقتصادي  سنوي : تقدیم تقریرالھدف 
 واالجتماعي

 
 
 

استمرار العمل ببرنامج السیاحة لكوكب واحد بنجاح 
 وفقا لبرنامج العمل

 
 
 

نتاج النھوض باالستھالك واإل -2
، ال السیاحةالمستدامین في قطاع 
السیاحة سیما من خالل شبكة 

 لكوكب واحد
 

 11و 8الھدفان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التنمیة السیاحیة المستدامة، تحلیل 
 معلومات األسواق، التعاون التقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حلقة عمل إقلیمیة واحدةالھدف
 

 ھم: مشاركة رؤساء البلدیات ونوابالمؤشر
 2019رؤساء البلدیات في  4: خط األساس

 2020بلدیات في عام رؤساء  6: الھدف

عمل حول االزدحام السیاحي في المناطق  حلقات
 الحضریة

 
بشأن  البلدیاتالثاني لرؤساء  المنظمة منتدى

السیاحة الحضریة المستدامة (المقترح تنظیمھ 
بمناسبة انعقاد قمة السیاحة الحضریة التاسعة 

 )لمنظمة السیاحة العالمیة) أ
 

 التاسعة للسیاحة الحضریة ةالمنظم قمة
 

في سیاسات واستراتیجیات التنمیة  التقنیةالمساعدة 
 المستدامة من خالل السیاحة

 

دعم األعضاء في تطویر  -3
السیاحة كمحرك للتنمیة 

، ال سیما في إدارة المستدامة
االزدحام السیاحي في األماكن 

ضریة والمواقع الثقافیة الح
 والبیئیة

 
 
 
 
 
 
 

 التنمیة السیاحیة المستدامة 13لھدف ا
 
 

 ء التي تتخذ إجراءات بشأن المناخ: عدد الدول األعضاالمؤشر
 یجري تحدیده: خط األساس

 وفقا لخط األساس یحدد: الھدف
 

متابعة تنفیذ الدول األعضاء للتوصیات الواردة في 
التقریر حول البصمة المحّدثة لثاني أكسید الكربون 

 في القطاع من منظور النقل
 

تقییم تأثیر السیاحة على تغیر  -4
المناخ ووضع توصیات حول 

 ف والتخفیفكیفیة التكی
 

 12و 8الھدفان 
 6-12ب؛  -8؛ 3-8؛ 8-2
 

 سنة من التزامات القطاع الخاصبالتوقیع  20 أكثر من: الھدف األخالقیات والمسؤولیة اإلجتماعیة
 

المتحدة في عام : تقدیم تقریر إلى الجمعیة العامة لألمم الھدف
2020 

 المنظمة التزامات القطاع الخاص بمبادرة  •
 األخالقیات

عن إجراءات التنفیذ للمراجعة قاعدة بیانات   •
والممارسات الجیدة من قبل الحكومات والمؤسسات 

 السیاحیة
التقاریر المقدمة إلى الجمعیات العامة لمنظمة   •

دعم تنفیذ المدونة العالمیة  -5
، والتأكید على آلداب السیاحة

 -األبعاد االجتماعیة للسیاحة 
الوصول، والسیاحة  إتاحة

، الشاملة، والمساواة بین الجنسین
اتفاقیة ب والتقدم -وحمایة الطفل 
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أھداف التنمیة المستدامة 
 والغایات

 األھداف الفرعیة النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 السیاحة العالمیة واألمم المتحدة
عرض أفضل الممارسات بشأن تنفیذ مدونة   •

 على خلفیة أھداف التنمیة المستدامة اآلداب
للجنة العالمیة آلداب  تنظیم اجتماعین سنویین  •

 ونشر المبادئ التوجیھیة للجنة وتوصیاتھا السیاحة
  لمنظمةلجوائز األخالقیات الرابعة والخامسة   •
 آلداباالتفاقیة اإلطاریة لمنظمة السیاحة العالمیة • 

 السیاحة
 

اإلطاریة  منظمة السیاحة العالمیة
 السیاحة آلداب

 11و 9الھدفان 
 7-11؛ 9-1
 

تقدیم المساعدة التقنیة إلى الدول األعضاء   • أعتراف واحد بالتیسیر في السنةالھدف:  األخالقیات والمسؤولیة اإلجتماعیة
لتصمیم سیاسات واستراتیجیات سیاحیة یمكن 
الوصول إلیھا على المستوى الوطني ومستوى 

 .المقصد
أنشطة التوعیة بشأن إمكانیة الوصول الشامل   •

التي تنظمھا منظمة السیاحة العالمیة والدول 
 .األعضاء

الوصول  یتیسرالتي  للمقاصداالعتراف الرسمي • 
 إلیھا

 إتاحة السیاحة للجمیع -6
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 أھداف التنمیة المستدامة .1

2.  
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I. Structure of the Secretariat 

1. The following UNWTO organizational chart is maintained for the 2020-2021 period. 

3.  

 

4. Descriptions of the different departments are available in the table below: 

5. Department 
acronym 

6. Description 

7. Management 8. Management includes the Office of the Secretary-General, the 
Office of the Deputy Secretary-General and the two Executive  Directors 

9. COMM 10. The UNWTO Communications Department contributes to 
positioning tourism in the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
increasing the digital footprint, as well as generating strategic media 
relations of UNWTO. 
11. A growing and consistent public visibility of UNWTO needs 
relevant information at its foundation. Factored into a coherent and 
strategically conceived public outreach, the UNWTO Communications 
Department grows organizational reputation and thought leadership. 
These are in turn key to add membership value and broaden UNWTO's 
influence base. 

12. LGCO 13. The Legal Counsel a) advises on UNWTO’s legal framework to 
avoid legal risks at the prevention stage and to protect the Organization 
from any potential liability, b) verifies agreements, contracts and other 
legal documents, c) prepares legal opinions/advice for Management and 
Governing Bodies, d) provides legal security and clarity of UNWTO's 
legal framework and documents and e) adopts procurement practices for 
more competition, transparency and better use of resources in line with 
UN standards 

14. SECU 15. Under the supervision of the Office of the Secretary-General, the 
Security department is responsible for: 

• Relationship with the United Nations Department of Safety and 
Security UNDSS and implementation of the normative in the 
UNWTO structure and their procedures (UNSMS). 

• Verification of implementation of security matters for International 
Events and the corresponding relations with the Host and its 
security services. 

• Coordination with Spanish Authorities (Foreign Affairs, Interior, 
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Police) 

• Security for UNWTO building (Safety and Security) 
16. COSE 17. Conference Services is responsible for:  

• Providing translation, interpretation, terminology, drafting 
guidelines and other language support services to the 
Secretariat, 

• Organizing the meetings of the General Assembly, the Executive 
Council and related events and activities, 

• Managing General Assembly and Executive Council 
documentation, and 

• Providing conference support services to the other programmes 
of the Secretariat. 

18. RDAF, 
RDAM, RDAP, 
RDEU, RDME 

19. The Regional Departments (Africa, the Americas, Asia and the 
Pacific, Europe and Middle East) are responsible for the coordination, 
follow-up and reporting of the activities undertaken in each UNWTO 
region and to maximize participation of, and benefits for, all UNWTO 
Members. Through continuous relations with each and every member, as 
well as with relevant regional organizations, the departments ensure, a 
fair, yet strategic, geographically balanced repartition of UNWTO 
activities. Furthermore, the departments create a strategy and a 
subsequent programme of work based on the state of the art in Tourism 
Policy and Tourism Governance. Moreover, they also establish and 
maintain relations with non-Member States in order to integrate them 
within the Organization.  
20. Lines of action:  

• To establish, in coordination with the other departments, a 
reporting system for all activities undertaken and relations 
established in each region  

• To keep Management informed on all relevant regional issues 
(priorities, requests from Members, etc.), and other programmes 
on activities of their respective competency  

• To contribute actively to the dissemination and promotion of the 
operational departments' deliveries  

• To gather any useful information regarding Member States, 
particularly, but not only, upon request from operational 
departments 

21. IDT 22. In the wake of the 4th Industrial Revolution, the Innovation, 
investments and Digital Technology strategy focuses on 3 lines of action: 
innovation, to create, connect and scale up the tourism innovation 
ecosystem; digital transformation, to connect Member States with new 
technologies and position leaders as “data driven” decision makers; and 
investments to promote an innovation investment culture. 

23. Academy 
(Education and 
training) 

24. Operational department that strives to bring together all 
stakeholders (public and private including academia) with the aim to 
foster employability, sustainability and competitiveness in our Member 
States 
25. In order to address the challenges the sector is facing, this 
programme develops proactive education and training initiatives that 
foster knowledge creation for members, talent development and job 
opportunities, as well as strengthen the positioning of UNWTO academia 
Members and the advocacy of UNWTO in Tourism education and 
training policies and recommendations. 

26. TECO & SR 27. Department dedicated to providing direct technical assistance to 
Member States in developing their tourism sectors to be competitive 
while at the same time promoting tourism as a tool for sustainable social, 
economic and environmental development. 

28.  
29. UNWTO's Silk Road initiative functions as a collaborative platform 
designed to enhance sustainable tourism development along the historic 
Silk Road routes. 34 Member States from Europe, the Middle East and 
Asia and the Pacific, plus various UNWTO Affiliate Members, participate 
in the initiative. The Silk Road initiative aims to maximize the benefits of 
tourism development for local communities, stimulate investment and 
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promote the conservation of the route's natural and cultural heritage by 
focusing on 4 key areas of work: 

• Marketing and promotion; 
• Capacity building and destination management; 
• Travel facilitation, and 
• Silk Road tourism research. 

30. SDT 31. The Sustainable Development of Tourism (SDT) Department 
addresses the generation of social, economic and cultural benefits for 
host communities resulting from sustainable development of tourism 
while minimizing the negative impacts upon the natural or socio-cultural 
environments. It deals with policies and tools for SDT and their 
application to the different types of tourism destinations for improved 
sustainability and resilience of the sector. 

32. ECSR 33. The Ethics, Culture and Social Responsibility Department is 
tasked with the promotion of responsible, socially inclusive and 
universally accessible tourism. Guided by the provisions of the Global 
Code of Ethics for Tourism, the programme focuses on promoting 
accountability and socio-cultural responsibility, accessible tourism for all, 
corporate social responsibility, gender equality and women’s 
empowerment, human rights, intercultural dialogue and the respect for 
cultural and traditional heritage within the tourism sector. The 
Department also coordinates the activities of the World Committee on 
Tourism Ethics and the implementation of the UNWTO Framework 
Convention on Tourism Ethics. 

34. TMIC 35. Tourism Market intelligence and Competitiveness’ Mission is to 
“Make Tourism Destinations More Competitive” by: 

• Creating a one-stop shop on major tourism trends and forecasts 
(updated and relevant) 

• Setting up Recommendations and Guidelines on key issues 
defining tourism competitiveness in the areas of destination 
management, product development and marketing 

• Creating platforms for sharing of good practices on tourism 
planning, development and management 

36. STTC 37. The Statistics Department is committed to the Organization’s aim 
to promote tourism as a driver of economic growth, inclusive 
development and environmental sustainability through leadership in 
tourism statistics—statistics that support advancing knowledge and 
tourism policies worldwide.  
38. The Statistics Department has a unique UN mandate, constituted 
in the agreement (art. 13) whereby UNWTO became a UN Specialized 
Agency (UN General Assembly Resolution A/RES/58/232) “to collect, to 
analyze, to publish, to standardize and to improve the statistics of 
tourism, and to promote their integration within the sphere of the United 
Nations system”. As a result, the Statistics Department is also 
accountable to the UN Statistical Commission, the highest decision-
making organ in statistics globally. 
39. The Statistics Department develops tourism statistics by: 

• advancing statistical frameworks for measuring tourism (UN 
international standards) and expanding their analytical potential,  

• designing practical guidelines for implementation of these 
standards in countries,  

• supporting statistical strengthening in countries through capacity 
building and collaborating in technical cooperation activities, and  

• compiling and disseminating tourism statistics of countries all 
over the world in the most comprehensive database of tourism 
statistics available. 

40. AMD 41. The Affiliate Members Department aims to encourage 
collaboration and integration between the non-governmental sector in 
UNWTO. As such, the activities in the Department are orientated toward 
generating, sharing and transmitting initiatives of value which can 
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contribute toward sustainability, innovation and competitiveness in 
tourism, in close cooperation with other UNWTO Operational and 
Regional departments. 

42. IRP The Institutional Relations and Partnerships Department provides policy 
advice to the Secretariat in the field of external relations and financing for 
development for UNWTO’s ability to realize its mandate in the 2030 
Agenda. As part of the UN System, the work unfolds with a strong focus 
on: a) in forging strategic partnerships with UN and other institutions 
(IOs), including international finance institutions (IFIs) and other 
stakeholders; b) Advocacy for tourism in the global trade and 
development agenda; and c) increasing capacity and mobilizing 
resources. IRPD operates with a team in Madrid, and at UN 
Headquarters in Geneva through its UNWTO Liaison Office. 

43. BDFN 44. The Budget and Finance Department, in accordance with the 
UNWTO Financial Rules and Regulations, is responsible for preparing 
and monitoring the UNWTO budget, producing the Financial Statements 
of the Organization compliant with IPSAS, drafting UNWTO financial 
rules, regulations and policies, and budgetary and financial reports for 
the UNWTO Governing Bodies, the External Auditors and other 
stakeholders, ensuring budgetary and financial management, 
accounting, management of treasury operations and investments, 
monitoring receivables and payables, and payroll management. It is also 
responsible for the data model and reference data development of the 
financial management information system of the Organization. 

45. GESE 46. The General Services Department is responsible for providing 
travel services to staff on missions, ensuring the adequacy and proper 
maintenance of the infrastructure of the Headquarters building and 
utilities contracts, providing security services, handling reproduction and 
printing services, distributing mail and internal documents, and securing 
internal transportation services. 

47. HR 48. The Human Resources Department is responsible for 
recruitment, personnel administration and training of all UNWTO 
personnel. It is also responsible for the various administrative functions 
related to the hiring of Service Contract holders, Experts, Interns and 
other personnel. 

49. ICT 50. The Information and Communication Technologies Department 
(ICT) is responsible for providing technological services and technical 
support to the Organization in the IT and communication fields (e-mail, 
intranet, micro computing, applications, network, etc.). 

51.  

II. Draft budget 2020-2021 of the Regular Budget 

A. Introduction 

2. The proposed 2020-2021 budget of the Regular Budget (RB) is based on having a 0% increase 
in the Members’ contributions for 2020 over their 2019 contributions and a 0% increase in the 
2021 contributions over 2020. It is important to note that, in real terms, the 2020-2021 proposed 
budget is some 1% lower than the one approved for 2008-2009 even when the additional 
budgetary income allocations for the 2020 and 2021 biennia proposed by the Secretary-General 
are taken into account. The following clarifications and budget tables explain the relevant 
parameters of this proposed budget envelope. The proposed Programme of Work and Budget is 
achievable taking into account increased efficiencies by the Secretariat and increased reliance 
on technical and financial cooperation with external parties. 

B. Revised budget 2018-2019 

3. The General Assembly at its 22nd session in Chengdu, China, approved the Programme of 
Work and Budget of the Organization for the period 2018-2019 (A/RES/688(XXII)). The 
Programme of Work was presented in accordance with the standard description for that 
document, around two independent strategic objectives: (a) improving competitiveness and 
quality, while (b) promoting sustainability and ethics in tourism development. The programme-
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based budget was classified in accordance to four major parts (Regional, Operational and 
Direct and Indirect Support parts).  

4. The budget envelope for the 2018-2019 biennia (A/22/10(II)) is EUR 27,603,000, representing 
an increase of 2% of the 2016-2017 budget envelope.  

5. The structure of the 2018-2019 budget approved by the General Assembly has evolved since its 
approval in 2017 and up to 31 March 2019. The main changes referred to:  

(a) movements of staff posts among sections including the grouping of staff vacancies under 
one single section Staff vacancies & ASEB (After-service employee benefits) provisions; 

(b) slight variations in the name of some sections: ASEB provisions is now called Staff 
vacancies & ASEB provisions, Ethics, Culture and Social was renamed as Ethics and 
Social Responsibility; 

(c) splitting of areas of work to different sections and new sections: the former section of 
Statistics, Trends and Policy has been broken down into two sections, i.e. Statistics 
section and Tourism Market Intelligence and Competitiveness section; new section 
Innovation, Investments and Digital Transformation. 

(d) grouping of areas of work from different sections and renames: the Special Field Projects 
(Silk Road) activity being added to the Technical Cooperation section renamed as 
Technical Cooperation and Silk Road section, the UNWTO liaison offices activity being 
added to Institutional Relations and Resource Mobilization renamed as Institutional 
Relations and Partnerships, the activities of Destination Management and Quality and 
Publications grouped under the new Tourism Market Intelligence and Competitiveness 
section; in consequence the Communications and Publications section was renamed as 
Communications. Security functions now fall under the scope of Management.  

6. These changes in the 2018 and 2019 budget structure were approved by the 109th Executive 
Council (CE/109/3(b)ii rev.1 CE/109/3(b)iiAdd.1 in its decision CE/DEC/5(CVIX) and have 
resulted in the redeployment of appropriations amongst sections. These changes have been 
made within approved resources. 

7. Annex I.1, “2018-2019 Budget as approved by the 22nd General Assembly (A/RES/688(XXII)))”, 
shows the originally approved 2018-2019 budget and Annex I.2, “2018-2019 Approved 
appropriations by the 109th Executive Council (EC) (CE/DEC/5(CVIX)”, presents the revised 
budget for 2018-2019 in line with the updated Programme of Work structure of 30 September 
2018. Irrespective of these structural changes, the budget envelope of the Organization for 
2018-2019 remains unchanged at EUR 27,603,000. 

C. 2020-2021 Budget envelope  

 
World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   

 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 
 

31 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

  

8. The 18th, 19th and 21st General Assembly sessions approved the budgets for 2010-2011 
(A/RES/572(XVIII)), 2012-2013 (A/RES/603(XIX)), and 2016-2017 (A/RES/651(XXI)) which 
represented zero nominal growth in Members’ contributions. The 20th and 22nd General 
Assembly sessions approved a budget for 2014-2015 (A/RES/619(XX)) and for 2018-2019 
(A/RES/688(XXII) which absorbed a 5.6% and 2.3% increase as accumulated price adjustment 
respectively. Annex II shows the budget envelope evolution since biennium 2008-2009 in 
nominal and real terms. As can be seen from these budgets, the Secretary-General has 
embarked on significant restructuring efforts, aimed largely at reducing costs and enhancing 
efficiency within the budget envelope for the last nine years.  

9. As a result of the application of this policy since 2010 and taking into account the budget 
increases in the biennia 2014-2015 and 2018-2019, the budgets of the Organization up to 2019 
have experienced an accumulated loss of purchasing power of some 6% due to inflation. Price 
adjustment expectations for the years 2019-2020-2021 in Spain have been prudently estimated 
by the Secretary-General at around 1.7% annually for both 2019 and 2020 and 1.9% for 2021. 
In the case that no additional allocations as proposed by the Secretary-General  were approved 
as additional budgetary income resources for the 2020-2021 biennial budget, the purchasing 
power loss would be maintained at around 6% up to 2021. This would represent a higher 
negative real growth in the resources of the Organization of some 5% compared to the budget 
approved for 2008-2009. 

10.  The non-approval of the proposed additional budgetary income allocations is seen as 
significantly detrimental to the capacity of the Organization to manage and implement the 
mandate embedded in this document including new areas of work. The negative impact is more 
pronounced given the relatively small size of the Secretariat and the requirements imposed by 
the United Nations family of organizations to its members. Annex III on price and statutory costs 
adjustments, provides the evolution of price adjustment for Spain compared to 
approved/proposed budgets. 

11. In this context, the Secretary-General proposes to maintain Members’ contributions for 2020 by 
0% over the 2019 level and for 2021 by 0% over the 2020 level. The non-increase of Members’ 
contributions has been partly compensated by the additional budgetary income allocations 
proposed by the Secretary-General. These additional allocations would partly mitigate the 
inflation increases in recent years to some extent for the Organization in the period 2009-2021. 

12. Therefore, it is proposed that in 2020 the individual contributions of Members will increase by 
0% compared to the 2019 Members’ assessed contributions, unless they are subject to 
increases or reductions of up to 7.5% annually for changing group. Likewise, for 2021 it is 
proposed that Members’ contributions will increase by 0% unless they are subject to increases 
or reductions of up to 7.5% annually for changing group. 

13. The budget for 2020 and 2021 has to be adjusted in its categories of expenditure including staff 
costs as they are determined by the International Civil Service Commission (ICSC) and updated 
by the United Nations General Assembly. 
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1. Income budget 

   

14. The Organization’s RB budgetary income is budgeted on account of assessed contributions 
(Full, Associate and Affiliate Members) and the accumulated surplus of publication sales. For 
the biennia 2020-2021 other allocations are also budgeted as budgetary income. 

15. Annex IV, “2020-2021 Proposed income and expenditure budget compared with 2018-2019 
budget”, presents the budgetary income and expenditure approved for 2018-2019 and proposed 
for 2020-2021. As required under UNWTO Detailed Financial Rule (DFR) III.7, this table 
presents the budget by parts, financial year and financial period. Additional budget tables in this 
document are provided for information purposes as required by UNWTO Financial Regulations 
4.3 and 4.4.  

16. Contributions for Full and Associate Members are assessed in accordance to the proposed 
scale for 2020 and 2021 as shown in Annex V, Contributions of the Full, Associate and Affiliate 
Members. Contributions for 2019 are also included in the scale for ease of comparison. The 
propose scale of contributions is calculated following Annex II of the UNWTO Financial 
Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States.  

17. Contributions for Affiliate Members are assessed using the average number of members based 
on past experience and assuming an ambitious increase along the biennia 2020-2021. 
CE/DEC/8(CV) para. 6. The Executive Council’s decision on a fee deduction for specific Affiliate 
Members (Tedqual members) as outlined in document CE/95/6(c) (CE/DEC/20(XCV)) has also 
been taken into account.  

18. Allocation from Publications store accumulated surplus remains at a slightly lower level as the 
total budgeted amounts in 2018-2019, following a steady pace in sales of publications.  

19. Additionally, the Secretary-General proposes other allocations to use as budgetary income 
resources:  

(a) Allocation from 2018 RB budgetary cash balance amounting to EUR 1,074,036 (EUR 
537,017.85 in each biennia year) as proposed by the Secretary-General in the Executive 
Council (EC) document CE/110/5(d) “UNWTO financial report and audited Financial 
Statements for the year ended 31 December 2018”. Out of this proposed annual 
allocation, the Secretary-General proposes to allocate EUR 150,000 in each biennia year 
to the UNWTO Agenda for Africa 2030 project (Annex VII); 

(b) Allocation from PRF (project reserve fund) pool balance amounting to EUR 103,569.50 at 
31 March 2019 (see CE/110/4(e) “UNWTO Financial report for the period ended 31 
March 2019”) in accordance with Financial Regulation (FR) 10.1(f) and as proposed by 
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the Secretary-General to the 109 EC session (document CE/109/3(b)ii rev.1 approved by 
CE/DEC/5(CVIX)) of increasing proposed RB budgetary income as necessary. 

2. Expenditure budget 

20. The 2020-2021 budget structure maintains the revised 2018-2019 budget structure at 31 March 
2019 as explained above except for two additional staff positions in the 2020-2021 budget 
structure. 

21. Annex VI.1, “2020-2021 Proposed appropriations and 2018-2019 approved appropriations - 
Analysis of changes by parts and sections”, shows the proposed budget for 2020-2021 as 
compared to the approved budget for 2018-2019 and its total variation. As in previous biennia, 
expenditures are kept in balance with budgeted income, hence avoiding the Organization 
having to incur a deficit or unused resources. Concerning price changes, the average inter-
biennial adjusted salary growth adopted (i.e., 0.98% per year, for two years), results in a 
combined price change of 1.97%. Volume changes in staff costs internalize the new structure of 
the Organization’s Management and the vacancy rate which needs to be embedded in the 
budgetary estimates (approx. 9%). 

22. After-service employee benefits (ASEB) provisions are mainly based on expected annual 
disbursements (pay-as-you-go (PAYG) approach) and service costs of after–service employee 
benefits expenses for after-service health insurance (ASHI) and other after-service benefits. 
Detailed information on after-service employee benefits liabilities, UN ASHI Working Group 
conclusions and draft UNWTO ASEB liabilities funding strategy is shown under document 
CE/110/5(d) on UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the year ended 
31 December 2018. 

23. Annex VI.2, “2020-2021 Draft budget - Summary of proposals”, shows the budget for each year 
2020 and 2021 by part and section. The UNWTO Agenda for Africa 2030 project is included 
within the Regional Department for Africa section. 
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Annex I.1: 2018-2019 Regular Budget as approved by the 22nd General Assembly (A/RES/688(XXII)) 

  

2018-2019 Regular Budget as approved by the 22nd General Assembly (A/RES/688(XXII))
at 30 June 2017
Euros

Appropriations
Posts 2018 2019 2018-2019

Major programmes / programmes P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 10,300,000 3,694,000 13,994,000 20,350,000 7,253,000 27,603,000
A Member Relations 13 7 1,921,000 523,000 2,444,000 1,984,000 532,000 2,516,000 3,905,000 1,055,000 4,960,000

A01 Regional Programme, Africa 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000
A02 Regional Programme, Americas 2 1 291,000 115,000 406,000 300,000 117,000 417,000 591,000 232,000 823,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000
A05 Regional Programme, Middle East 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 236,000 46,000 282,000 244,000 47,000 291,000 480,000 93,000 573,000

B Operational 16 13 2,630,000 846,000 3,476,000 2,713,000 856,000 3,569,000 5,343,000 1,702,000 7,045,000
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 482,000 107,000 589,000 949,000 213,000 1,162,000
B02 Technical Cooperation 2 3 411,000 76,000 487,000 425,000 77,000 502,000 836,000 153,000 989,000
B03 Statistics, Trends and Policy 5 4 818,000 242,000 1,060,000 844,000 245,000 1,089,000 1,662,000 487,000 2,149,000
B04 Destination Management and Quality 2 1 291,000 42,000 333,000 300,000 43,000 343,000 591,000 85,000 676,000
B05 Ethics and Social Responsibility 1 1 176,000 42,000 218,000 181,000 43,000 224,000 357,000 85,000 442,000
B06 Themis - Education and Training 0 0 0 117,000 117,000 0 118,000 118,000 0 235,000 235,000
B07 Institutional Relations and Resource Mobilization 2 1 291,000 120,000 411,000 300,000 121,000 421,000 591,000 241,000 832,000
B08 Special Field Projects 1 1 176,000 32,000 208,000 181,000 32,000 213,000 357,000 64,000 421,000
B9 UNWTO Liaison Offices 0 0 0 69,000 69,000 0 70,000 70,000 0 139,000 139,000

C Support - Direct to Members 19 15 3,729,000 693,000 4,422,000 3,775,000 697,000 4,472,000 7,504,000 1,390,000 8,894,000
C01 Conferences Services 5 2 698,000 157,000 855,000 720,000 158,000 878,000 1,418,000 315,000 1,733,000
C02 Management 12 9 2,560,000 351,000 2,911,000 2,567,000 353,000 2,920,000 5,127,000 704,000 5,831,000
C03 Communications and Publications 2 4 471,000 185,000 656,000 488,000 186,000 674,000 959,000 371,000 1,330,000

D Support - Indirect to Members 7 16 1,770,000 1,497,000 3,267,000 1,828,000 1,609,000 3,437,000 3,598,000 3,106,000 6,704,000
D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 363,000 162,000 525,000 714,000 322,000 1,036,000
D02 Human Resources 2 2 351,000 102,000 453,000 363,000 102,000 465,000 714,000 204,000 918,000
D03 Information and Communication Technology 2 3 411,000 339,000 750,000 425,000 343,000 768,000 836,000 682,000 1,518,000
D04 General Services 1 9 657,000 596,000 1,253,000 677,000 602,000 1,279,000 1,334,000 1,198,000 2,532,000
D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000 0 400,000 400,000 0 700,000 700,000

106
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Annex I.2: 2018-2019 Regular Budget as approved by the 109th EC (CE/DEC/5(CVIX)) 

 

2018-2019 Regular Budget as approved by the 109th EC (CE/DEC/5(CVIX))
at 31 March 2019
Euros

Appropriations1

Posts 2018 2019 2018-2019
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 10,300,000 3,694,000 13,994,000 20,350,000 7,253,000 27,603,000
A Member Relations 11 7 1,692,000 523,000 2,215,000 1,747,000 532,000 2,279,000 3,439,000 1,055,000 4,494,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 347,000 115,000 462,000 358,000 117,000 475,000 705,000 232,000 937,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 236,000 115,000 351,000 243,000 117,000 360,000 479,000 232,000 711,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 175,000 66,000 241,000 181,000 67,000 248,000 356,000 133,000 489,000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 237,000 46,000 283,000 245,000 47,000 292,000 482,000 93,000 575,000

B Operational 13 12 2,224,000 846,000 3,070,000 2,298,000 856,000 3,154,000 4,522,000 1,702,000 6,224,000
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 482,000 107,000 589,000 949,000 213,000 1,162,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 352,000 108,000 460,000 364,000 109,000 473,000 716,000 217,000 933,000
B03 Statistics 2 2 353,000 165,000 518,000 365,000 122,500 487,500 718,000 287,500 1,005,500
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 410,000 119,000 529,000 425,000 165,500 590,500 835,000 284,500 1,119,500
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 236,000 42,000 278,000 243,000 43,000 286,000 479,000 85,000 564,000
B06 Education and Training (Themis) 0 0 0 117,000 117,000 0 118,000 118,000 0 235,000 235,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 406,000 189,000 595,000 419,000 191,000 610,000 825,000 380,000 1,205,000
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Support - Direct to Members 16 9 3,024,000 693,000 3,717,000 3,041,000 697,000 3,738,000 6,065,000 1,390,000 7,455,000
C01 Conferences Services 4 1 523,000 157,000 680,000 539,000 158,000 697,000 1,062,000 315,000 1,377,000
C02 Management 11 6 2,265,000 351,000 2,616,000 2,257,000 353,000 2,610,000 4,522,000 704,000 5,226,000
C03 Communications 1 2 236,000 185,000 421,000 245,000 186,000 431,000 481,000 371,000 852,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,110,000 1,497,000 4,607,000 3,214,000 1,609,000 4,823,000 6,324,000 3,106,000 9,430,000
D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 363,000 162,000 525,000 714,000 322,000 1,036,000
D02 Human Resources 1 1 176,000 102,000 278,000 182,000 102,000 284,000 358,000 204,000 562,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 339,000 635,000 306,000 343,000 649,000 602,000 682,000 1,284,000
D04 General Services 0 6 362,000 596,000 958,000 372,000 602,000 974,000 734,000 1,198,000 1,932,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 1,925,000 300,000 2,225,000 1,991,000 400,000 2,391,000 3,916,000 700,000 4,616,000

Remarks:

106

1 Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1.
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Annex II: Budget envelope evolution: Nominal vs Real 

 

  

Budget envelope evolution: Nominal vs Real
31 March 2019
Euro (thousands)

Biennia
2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021

Nominal budget 25,110 25,200 25,200 26,616 26,984 27,603 30,096
Real budget 25,110 24,176 23,184 24,698 24,475 24,383 25,730
Remarks:
Nominal budget: approved/proposed budget.
Real budget: Base 2008-2009 budget updated by price adjustment index (2008-2018: CPI for Spain (source INE)); 2019-20121 UNWTO estimate. 
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Annex III:  Price and statutory cost adjustments  

 
1. The purpose of this Annex is to provide information on price adjustments and statutory cost 

adjustments. Due to the nature of these adjustments, prices and statutory cost adjustments 
have an impact on the expenses incurred by the Secretariat, irrespective as to whether an 
additional budget provision is made for them or not.  

Price adjustment indicators 

2. As UNWTO Headquarters is in Madrid, most of UNWTO expenses are incurred or are related to 
prices in Spain. The relevant price adjustment indicator for Spain is the Consumer Price Index 
(CPI) as provided by the Spanish National Statistics Institute (“Instituto Nacional de Estadística” 
(INE)). CPI for Spain for the years 2014 to 2018 as published by INE are shown below. 
Nevertheless, INE does not provide CPI forecasts for the years 2019 and beyond. By contrast, 
price adjustment indicators forecast for Spain (CPI, inflation, Gross domestic product (GDP) 
deflator, Harmonized index of consumer prices (HICP)) are published by other sources such as 
International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), or Bank of Spain (“Banco de España” / BDE). After analysing them, the Secretary-
General has considered reasonable to choose a 1.7% as price adjustment for Spain for both 
2019 and 2020 and 1.9% for 2021. 

3. For the purpose of assessing the evolution of prices in Spain and the cumulative inflation since 
2010, the annual CPI for Spain as provided by INE for the years 2009-2018 as well as UNWTO 
price adjustment estimates for the years 2019-2020-2021 have been analysed. The table below, 
“Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets”, shows the evolution 
of the price adjustment for Spain and compares the price adjustment base index (base 100 for 
2009) with the approved and proposed budgets base index (base 100 for 2009). 

  

  

Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets
at 31 March 2019
Rate/Index/Euros

Price adjustment1 Approved/proposed budget2

% CY/PY1 Base index Annual Biennia %CY/PY
%CBiennia/ 

PBiennia Base index
Difference 

indexes
Total

2021 1.90 118.07 15,197,000 30,096,000 2.00 9.03 117.24 0.82
2020 1.70 115.87 14,899,000 6.47 114.94 0.92
2019 1.70 113.93 13,994,000 27,603,000 2.83 2.29 107.96 5.97
2018 1.20 112.02 13,609,000 0.87 104.99 7.03
2017 1.10 110.70 13,492,000 26,984,000 0.00 1.38 104.09 6.61
2016 1.60 109.49 13,492,000 0.00 104.09 5.40
2015 0.00 107.77 13,492,000 26,616,000 2.80 5.62 104.09 3.68
2014 -1.00 107.77 13,124,000 2.80 101.25 6.52
2013 0.30 108.86 12,767,000 25,200,000 2.69 0.00 98.50 10.36
2012 2.90 108.53 12,433,000 -2.62 95.92 12.61
2011 2.40 105.47 12,767,000 25,200,000 2.69 0.36 98.50 6.98
2010 3.00 103.00 12,433,000 -4.08 95.92 7.08
2009 0.80 100 12,962,000 25,110,000 6.7 3.9 100 0.00
2008 1.40 12,148,000

Remarks

2 Base index: base 100 for 2009; incorporates previous years price adjustment. 2018-2019 proposed increase.

1 %  CY/PY: 2008-2017 CPI for Spain (source INE); 2019-20121 UNWTO estimate. Base index: base 100 for 2009; incorporates previous year price 
adjustment.
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Statutory costs adjustments 

4. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary 
and a post adjustment. The base salary scale is published, and periodically updated, by the 
International Civil Service Commission (ICSC) in New York. The ICSC also publishes a monthly 
post adjustment index, reflecting the evolution of the cost of living at UNWTO’s Headquarters. 
Since UNWTO is a specialized agency of the United Nations, it cooperates with ICSC 
periodically in conducting “Place to place surveys” to determine the level of the cost of living at 
Madrid for United Nations system officials. Surveys are normally conducted every five years. 
The last such survey in Madrid was conducted in October 2016. The survey resulted in a 5.9 
points decrease in the post adjustment for Madrid applicable from August 2017 onwards. During 
the period August 2017 to February 2018, UNWTO at the recommendation of the ICSC applied 
a special measure in the form of Personal Transition Allowance (PTA). At the date of drafting 
this report, the year of the next survey has not been published by the ICSC yet. The cost 
estimates for this staff category in 2020-2021 have been based on the planned staffing level for 
the biennia, taking as reference the base and pensionable salary scales in force on March 
2019, statutory increments due, plus an adjusted provision for salary growth (price adjustment 
plus productivity growth) for the possible annual increase in the cost of living. 

5. The estimated costs for General Service staff for 2020-2021 are based on the budgeted staffing 
level in this category. The salary scale for General Service officials is published by the ICSC 
and is expressed in euros. Since April 2004, the ICSC has determined the annual increases by 
reference to the Madrid cost of living index. The salary scale effective October 2018 has been 
used to determine staff costs in this category, after making allowance for statutory increments 
and annual provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth) in the cost of 
living for Spain. This scale has been established by the United Nations on the basis of the 
results of the comprehensive survey carried out in Madrid in October 2013. Nevertheless, the 
staff cost in this category also had to be adjusted downwards which means not being able to fill 
10 vacancies in this category during the biennium 2020-2021.  

6. The combined effect of these budgetary adjustments in both categories amounts to EUR 
1,122,000 for the period 2020-2021, EUR 561,000 in each year. Therefore, in order to meet the 
proposed staff cost of EUR 21,151,000 for the period 2020-2021, EUR 10,387,000 in 2020 and 
EUR 10,764,000 in 2021, the adjustment have to be compensated through the non-filling of 
vacant positions by some 9% resulting in an effective decline in the staff strength on positions 
effectively filled. 

7. The basis for calculating contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) 
is unchanged with respect to the period 2018-2019. In effect, of the total contribution rate of 
23.7 per cent (the rate currently applicable in the UNJSPF), the two-thirds financed by the 
Organization will amount in this case to 15.8 per cent of pensionable remuneration for the 
financial years 2020 and 2021. It should be mentioned that the contribution to the fund must be 
in USD. If the USD continues to strengthen against the EUR, UNWTO’s contribution to the Fund 
may result in significant additional costs. 

8. For the purpose of the 2020-2021 budget, an increase of 1.0% for the Professional and higher 
categories and of 1.35 % for the General Service category increase of the staff health and 
accident insurance premium rates over the premium rate fixed for 2008 is expected in 2020-
2021. As a result, the rate foreseen to be contributed by the Organization is equal to 7.67 per 
cent for 2020 and 2021 of gross staff remuneration. 

9. The International Civil Service Commission (ICSC) in New York provides a monthly schedule of 
daily subsistence allowance (DSA) rates for those places where the United Nations has ongoing 
project activity or where officials of the Organization are obliged to visit. This allowance is 
intended to account for lodging, meals, transfers and other expenses of United Nations staff 
while on mission. The circular is revised monthly, by the 5th of the month, in response to 
exchange rate fluctuations, as well as on the basis of up-to-date hotel and restaurant data. No 
increase in these costs has been estimated for the 2020-2021 budget. 
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Annex IV: 2020-2021 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2018-2019 - 
Regular Budget  

 

 
 
  

2020-2021 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2018-2019 - Regular Budget
at 31 March 2019
Euros

2018-2019 Draft budget 2020-2021 Draft budget
2018 2019 2018-2019 2020 2021 2020-2021

Budgetary difference 0 0 0 0 0 0
Budgetary income 13,609,000 13,994,000 27,603,000 14,899,000 15,197,000 30,096,000

Contributions from Full and Associate Members 12,623,000 13,166,000 25,789,000 13,273,000 13,321,000 26,594,000
Full Members 12,414,000 12,944,000 25,358,000 13,040,000 13,076,000 26,116,000
Associate Members 209,000 222,000 431,000 233,000 245,000 478,000

Other income sources 986,000 828,000 1,814,000 1,626,000 1,876,000 3,502,000
Allocation from PY RB Budgetary cash balance 0 0 0 537,000 537,000 1,074,000
Allocation from Publication store Accumulated Surplus 333,000 144,000 477,000 200,000 200,000 400,000
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0 104,000 104,000
Affiliate Members contributions 653,000 684,000 1,337,000 889,000 1,035,000 1,924,000

Arrear contributions
Budgetary expenditure 13,609,000 13,994,000 27,603,000 14,899,000 15,197,000 30,096,000

A Member Relations 2,444,000 2,516,000 4,960,000 2,587,000 2,629,000 5,216,000
B Operational 3,476,000 3,569,000 7,045,000 3,459,000 3,507,000 6,966,000
C Support - Direct to Members 4,422,000 4,472,000 8,894,000 4,005,000 4,064,000 8,069,000
D Support - Indirect to Members 3,267,000 3,437,000 6,704,000 4,848,000 4,997,000 9,845,000
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Annex V: Contributions of the Full, Associate and Affiliate Members 

1. With regard to the financing of the Organization’s budget, Article 25.1 of the Statutes stipulates 
that: 

“1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the 
general programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and 
Affiliate Members, according to a scale of assessment accepted by the Assembly and 
from other possible sources of receipts for the Organization in accordance with the 
Financing Rules which are attached to these Statutes and form an integral part thereof.” 
 

2. Annex IV of this document, “2020-2021 Proposed income and expenditure budget compared 
with 2018-2019 budget”, shows that the part of the budget to be financed with the contributions 
of the Full Members is EUR 13,040,000 for 2020 and EUR 13,076,000 for 2021. The rounded 
above-mentioned amounts have been apportioned among 158 Full Members by applying the 
formula for calculating the contributions of the Member States (Annex II of the UNWTO 
Financial Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States). 

3. The estimates of contributions have been made in accordance with the statistical data provided 
by the United Nations concerning Gross National Income (GNI), Gross National Income per 
capita (GNI PC) and population, available to the UNWTO as of February 2019, and which were 
used by the UN to calculate the contributions of its Members. The reference period for these 
statistical data is 2011-20162. These set of statistical data replaced that used for the 2018-2019 
biennia (i.e. 2008-2013) resulting in same Members changing contributions group. The 
estimates of contributions have also taken into account the statistical data in regards to UNWTO 
International Tourism Receipts (ITR) for the same reference period. 

4. The total number of Full Members included in the scale of contributions for the period 2020-
2021 (158 Full Members) has changed with respect to the period 2018-2019 (156 Full 
Members). As a result of this modification in the composition of the Full Members, steps have 
been taken to adjust the scale of contributions in accordance with Annex II of UNWTO Financial 
Rules. The number of groups remains at thirteen. 

5. It should also be noted that following Annex II of the UNWTO Financial Rules, a limit of 7.5 per 
cent for 2020 and 2021 has been applied to increases in contributions in the case of those 
Members whose contributions would rise beyond this percentage as a result of moving to a 
higher group in the scale of contributions. Likewise, similar operations have also been made to 
limit the reduction in contributions as a result of Members moving to a lower group, in order to 
balance the income from contributions. 

6. After the application of the above-mentioned limits, the Secretary-General proposes that 
contributions for 2020 and 2021 increase by 0% and 0% respectively in relation to the 
contributions approved for 2019 for those Members that do not change group and are not 
subject to adjustment of their contribution because of an earlier change in group.  

7. According to the measures established at the seventeenth General Assembly in resolution 
A/RES/526(XVII), the Associate Members Flanders, Hong Kong (China) and Macao (China), 
were included in a separate category from other Associate Members based on 90% of the 
contribution due for Full Members in group nine. The contribution of the rest of the Associate 
Members is maintained at 90% of the minimum contribution of the Full Members. The total 
rounded amount to be financed by the Associate Members is EUR 233,000 for 2020 and EUR 
245,000 for 2021.  

8. Concerning Affiliate Members, and following the EC decision at its 105th session 
(CE/DEC/8(CV) para. 6), the Secretary-General has assessed the Affiliate Members’ 
contribution fee by a rounded similar amount to the increase approved for the Full and 
Associate Members contributions in relation with their contributions approved for the preceding 
year. As a result, the Secretary-General proposes to the General Assembly that the contribution 
fee of the Affiliate Members for 2020 maintains in EUR 2,500 (EUR 2,500 at 2019) and for 

2 UN document A/73/11 
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2021. Of these amounts, EUR 1,458 in 2020 and in 2021 will be allocated as a contribution to 
the Organization’s budget, EUR 417 in 2020 and in 2021 for full annual access to UNWTO’s E-
library and EUR 625 in 2020 and in 2021 assigned to the activities of the Affiliate Members 
programme of work (AMPW). The total budgeted income to be financed by the current and new 
Affiliate Members is EUR 889,000 and EUR 1,035,000 for 2020 and 2021 respectively of the 
next period.  

9. It is also noted that a deduction on this fee in 2020 and 2021 for specific Affiliate Members 
(Tedqual Members) has been applied in accordance to Executive Council decision 
CE/DEC/20(XCV) as outlined in document CE/95/6(c). This fee deduction for specific Affiliate 
Members (Tedqual Members) was approved in 2014 for a period of four years. The Secretary-
General proposes to maintain this fee deduction until an assessment of the impact of this fee 
deduction on the Organization’s budget and the convenience to maintain it would be submitted 
to the Members for their consideration. 

10. The table below on 2020-2021 UNWTO Membership contributions shows the scale of 
unrounded contributions of the Full and Associate Members for 2020 and 2021, expressed in 
euros, in accordance with decision CE/DEC/10(LXIII-LXIV) of the Executive Council. 
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2020-2021 UNWTO Membership contributions
31 March 2019
Euros

2019 2020 2021

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
Total membership contributions 13,165,610 13,272,626 13,320,878

Full Members 12,943,889 13,039,916 13,076,354
1 China 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
2 Japan 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
3 Germany 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
4 France 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
5 Italy 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
6 Spain 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
7 Switzerland 2 247,568 266,136 7.50 286,096 7.50
8 Brazil 3 297,212 274,921 -7.50 254,302 -7.50
9 Republic of Korea 3 247,568 229,000 -7.50 222,798 -2.71

10 Russian Federation 3 297,212 274,921 -7.50 254,302 -7.50
11 Netherlands 3 334,197 309,132 -7.50 285,947 -7.50
12 Turkey 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
13 Thailand 3 185,675 199,601 7.50 214,571 7.50
14 Austria 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
15 Mexico 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
16 United Arab Emirates 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
17 India 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
18 Qatar 4 179,054 192,483 7.50 206,919 7.50
19 Saudi Arabia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
20 Malaysia 4 185,675 199,601 7.50 211,659 6.04
21 Greece 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
22 Poland 5 211,659 195,785 -7.50 181,101 -7.50
23 Israel 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
24 Portugal 5 174,135 167,098 -4.04 167,098 0.00
25 Argentina 5 148,541 159,682 7.50 167,098 4.64
26 Indonesia 5 148,541 159,682 7.50 167,098 4.64
27 Kuwait 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50
28 Czechia 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50
29 Venezuela (Bolivarian Republic of) 6 106,370 114,348 7.50 122,924 7.50
30 South Africa 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50
31 Croatia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
32 Chile 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
33 Hungary 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
34 Iran (Islamic Republic of) 7 93,856 100,895 7.50 108,462 7.50
35 Colombia 7 84,174 90,487 7.50 97,274 7.50
36 Slovenia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
37 Slovakia 7 106,370 111,399 4.73 111,399 0.00
38 Bahrain 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
39 Lebanon 8 91,649 84,775 -7.50 78,417 -7.50
40 Egypt 8 111,399 103,044 -7.50 95,316 -7.50
41 Philippines 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
42 Oman 8 84,174 77,861 -7.50 75,752 -2.71
43 Viet Nam 8 54,270 58,340 7.50 62,716 7.50
44 Panama 8 61,893 66,535 7.50 71,525 7.50
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2019 2020 2021

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
45 Romania 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
46 Dominican Republic 8 66,840 71,853 7.50 75,752 5.43
47 Kazakhstan 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00
48 Uruguay 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00
49 Morocco 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
50 Peru 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00
51 Costa Rica 8 66,840 71,853 7.50 75,752 5.43
52 Monaco 8 50,523 54,312 7.50 58,385 7.50
53 Lithuania 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
54 Trinidad and Tobago 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
55 Bulgaria 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
56 Iraq 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50
57 Cuba 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
58 Cyprus 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
59 Nigeria 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50
60 Jordan 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
61 Azerbaijan 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50
62 Mauritius 9 61,893 66,535 7.50 66,840 0.46
63 Ecuador 9 55,700 59,878 7.50 64,369 7.50
64 Sri Lanka 9 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
65 Algeria 10 66,840 61,827 -7.50 57,190 -7.50
66 Ukraine 10 75,752 70,071 -7.50 64,816 -7.50
67 Jamaica 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
68 Belarus 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
69 Angola 10 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50
70 Equatorial Guinea 10 38,894 41,811 7.50 44,947 7.50
71 Serbia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
72 Tunisia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
73 Guatemala 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36
74 Brunei Darussalam 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
75 Botswana 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
76 Cambodia 10 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
77 Albania 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36
78 Georgia 10 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
79 Bahamas 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36
80 Gabon 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
81 Pakistan 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00
82 Turkmenistan 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00
83 Bosnia and Herzegovina 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
84 Malta 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
85 United Republic of Tanzania (includin  11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50
86 Libya 11 66,840 61,827 -7.50 57,190 -7.50
87 Armenia 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
88 Myanmar 11 30,946 33,267 7.50 35,762 7.50
89 Namibia 11 55,700 51,523 -7.50 50,129 -2.71
90 El Salvador 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
91 The former Yugoslav Republic of Ma 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00
92 Uzbekistan 11 30,946 33,267 7.50 35,762 7.50
93 Paraguay 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
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2019 2020 2021

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
94 San Marino 11 52,118 50,129 -3.82 50,129 0.00
95 Andorra 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
96 Bangladesh 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
97 Bolivia 11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50
98 Sudan 11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50
99 Montenegro 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

100 Kenya 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
101 Mongolia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
102 Ghana 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
103 Barbados 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
104 Honduras 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
105 Maldives 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46
106 Lao People's Democratic Republic 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50
107 Uganda 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
108 Zambia 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46
109 Nicaragua 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46
110 Fiji 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
111 Cameroon 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
112 Eswatini 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
113 Papua New Guinea 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50
114 Yemen 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
115 Congo 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
116 Syrian Arab Republic 12 54,989 50,865 -7.50 47,050 -7.50
117 Timor-Leste 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46
118 Ethiopia 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46
119 Senegal 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50
120 Republic of Moldova 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46
121 Côte d'Ivoire 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50
122 Kyrgyzstan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
123 Haiti 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
124 Madagascar 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
125 Nepal 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
126 Cabo Verde 13 24,756 26,613 7.50 27,850 4.65
127 Seychelles 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
128 Rwanda 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
129 Zimbabwe 13 30,946 28,625 -7.50 27,850 -2.71
130 Mali 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
131 Lesotho 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
132 Democratic People's Republic of Kor 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
133 Benin 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
134 Tajikistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
135 Mauritania 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
136 Bhutan 13 25,065 26,945 7.50 27,850 3.36
137 Chad 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
138 Mozambique 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
139 Afghanistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
140 Samoa 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
141 Burkina Faso 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
142 Togo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
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2019 2020 2021

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
143 Democratic Republic of the Congo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
144 Eritrea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
145 Djibouti 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
146 Vanuatu 13 24,756 26,613 7.50 27,850 4.65
147 Guinea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
148 Comoros 13 27,850 27,850 0.00
149 Gambia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
150 Sierra Leone 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
151 Niger 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
152 Guinea-Bissau 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
153 Liberia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
154 Malawi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
155 Central African Republic 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
156 Sao Tome and Principe 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
157 Burundi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
158 Somalia 13 27,850 27,850 0.00

Associate Members 221,721 232,710 244,524
1 Flemish Community of Belgium a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50
2 Hong Kong a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50
3 Macao a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50
4 Aruba b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
5 Puerto Rico b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
6 Madeira b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
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Annex VI.1: 2020-2021 Proposed appropriations and 2018-2019 approved appropriations - Analysis of changes by parts and sections 

 

2020-2021 Draft budget - Summary of proposals
at 31 March 2019
Euros

Appropriations2 Appropriations
Posts1 2018-2019 Posts1 2020-2021 Net increase/decrease

Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff

Total 55 51 20,114,000 7,253,000 27,367,000 55 51 21,151,000 8,945,000 30,096,000 -1,584,000 89,000
A Member Relations 11 7 3,439,000 1,055,000 4,494,000 11 7 3,859,000 1,357,000 5,216,000 -420,000 -175,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 705,000 232,000 937,000 3 0 765,000 538,000 1,303,000 -60,000 -243,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 479,000 232,000 711,000 1 2 487,000 238,000 725,000 -8,000 3,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 827,000 232,000 1,059,000 3 1 1,123,000 228,000 1,351,000 -296,000 -1,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 590,000 133,000 723,000 2 1 626,000 222,000 848,000 -36,000 -53,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 356,000 133,000 489,000 1 1 371,000 131,000 502,000 -15,000 17,000
A06 Affiliate Members 1 2 482,000 93,000 575,000 1 2 487,000 0 487,000 -5,000 102,000

B Operational 13 12 4,286,000 1,702,000 5,988,000 14 12 4,962,000 2,004,000 6,966,000 -676,000 -80,000
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 949,000 213,000 1,162,000 3 2 997,000 228,000 1,225,000 -48,000 36,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 716,000 217,000 933,000 2 2 742,000 222,000 964,000 -26,000 25,000
B03 Statistics 2 2 718,000 287,500 1,005,500 2 2 742,000 232,000 974,000 -24,000 85,500
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 835,000 284,500 1,119,500 2 3 858,000 343,000 1,201,000 -23,000 -34,500
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 243,000 85,000 328,000 1 2 487,000 154,000 641,000 -244,000 -60,000
B06 Education and Training 0 0 0 235,000 235,000 0 0 0 236,000 236,000 0 -1,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 825,000 380,000 1,205,000 4 1 1,136,000 244,000 1,380,000 -311,000 214,000
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 345,000 345,000 0 -345,000

C Support - Direct to Members 16 9 6,065,000 1,390,000 7,455,000 17 9 6,347,000 1,722,000 8,069,000 -282,000 -277,000
C01 Conferences Services 4 1 1,062,000 315,000 1,377,000 4 1 1,136,000 308,000 1,444,000 -74,000 85,000
C02 Management 11 6 4,522,000 704,000 5,226,000 12 6 4,724,000 1,096,000 5,820,000 -202,000 -424,000
C03 Communications 1 2 481,000 371,000 852,000 1 2 487,000 318,000 805,000 -6,000 62,000

D Support - Indirect to Members 15 23 6,324,000 3,106,000 9,430,000 13 23 5,983,000 3,862,000 9,845,000 -206,000 621,000
D01 Budget and Finance 2 2 714,000 322,000 1,036,000 2 2 742,000 449,000 1,191,000 -28,000 -97,000
D02 Human Resources 1 1 358,000 204,000 562,000 1 1 371,000 271,000 642,000 -13,000 -52,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 602,000 682,000 1,284,000 1 3 603,000 669,000 1,272,000 -1,000 16,000
D04 General Services 0 6 734,000 1,198,000 1,932,000 0 6 696,000 1,173,000 1,869,000 38,000 -11,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 3,916,000 700,000 4,616,000 9 11 3,571,000 1,300,000 4,871,000 345,000 -477,000

Total % over prior biennia
% over prior biennia -7.88 1.23
Remarks:
1 P posts include from P and above posts 

3 As per draft budget 2020-2021 structure names proposal

106 106 -1,495,000

-5.46

2 2018-2019 Before transfers. In accordance to structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1..
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Annex VI.2: 2020-2021 Draft budget - Summary of proposals 
 

2020-2021 Draft budget - Summary of proposals
at 31 March 2019
Euros

Appropriations
Posts1 2020 2021 2020-2021

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000
A Member Relations 11 7 1,895,000 692,000 2,587,000 1,964,000 665,000 2,629,000 3,859,000 1,357,000 5,216,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 390,000 266,000 656,000 765,000 538,000 1,303,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 553,000 117,000 670,000 570,000 111,000 681,000 1,123,000 228,000 1,351,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000
A06 Affiliate Members 1 2 239,000 0 239,000 248,000 0 248,000 487,000 0 487,000

B Operational 14 12 2,434,000 1,025,000 3,459,000 2,528,000 979,000 3,507,000 4,962,000 2,004,000 6,966,000
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 489,000 117,000 606,000 508,000 111,000 619,000 997,000 228,000 1,225,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 114,000 478,000 378,000 108,000 486,000 742,000 222,000 964,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 421,000 176,000 597,000 437,000 167,000 604,000 858,000 343,000 1,201,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000
B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 0 118,000 118,000 0 236,000 236,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 557,000 125,000 682,000 579,000 119,000 698,000 1,136,000 244,000 1,380,000
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 177,000 177,000 0 168,000 168,000 0 345,000 345,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,122,000 883,000 4,005,000 3,225,000 839,000 4,064,000 6,347,000 1,722,000 8,069,000
C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 579,000 150,000 729,000 1,136,000 308,000 1,444,000
C02 Management 12 6 2,326,000 562,000 2,888,000 2,398,000 534,000 2,932,000 4,724,000 1,096,000 5,820,000
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 248,000 155,000 403,000 487,000 318,000 805,000

D Support - Indirect to Members 13 23 2,936,000 1,912,000 4,848,000 3,047,000 1,950,000 4,997,000 5,983,000 3,862,000 9,845,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 354,000 571,000 925,000 696,000 1,173,000 1,869,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,752,000 600,000 2,352,000 1,819,000 700,000 2,519,000 3,571,000 1,300,000 4,871,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts 

106

 World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
48 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

Annex VII:  Schedule of established posts 

 
1. UNWTO proposes to continue with the approved 106 positions. The distribution for 2020-

2021 maintains the total number of posts. As explained in the budget proposal, it will be 
necessary to maintain 10 vacancies unfilled on average or 9% of total posts, due to 
budgetary restrictions. 

 

Staff posts evolution by category
31 March 2019

Biennia
2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021

Total 106 106 106 106 106 106
Secretary-General (SG) 1 1 1 1 1 1
Deputy SG/Executive Directors 1 3 3 3 3 3
Assistant SG 1 0 0 0 0 0
Professional and higher categories 45 44 45 47 51 51
General services category 58 58 57 55 51 51
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 السیاحة من أجل نمو شامل – 2030المرفق الثامن: خطة منظمة السیاحة العالمیة ألفریقیا 

 
 مقدمة

 
تُترجم  خطة عمل ألفریقیا، یقدم األمین العام إلى أعضاء المجلس التنفیذي لمنظمة السیاحة العالمیة المرفقفي ھذا 

 .شامل السیاحة من أجل نمو - 2030منظمة السیاحة العالمیة ألفریقیا  خطةما یطلق علیھ إلى 
 

، حث وزراء 2017دو في عام غفي أعقاب الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة في تشن
السیاحة  السیاحة األفارقة بشدة أمانة المنظمة على وضع برنامج مخصص للمنطقة لدعم نھج متكامل لتنمیة

 .المستدامة كواحدة من الدوافع االجتماعیة واالقتصادیة الرئیسیة في القارة
 

 2018ینایر طانون الثاني/الدول األعضاء في  معتتضمن ھذه الوثیقة السمات األولیة للعملیة التشاوریة التي بدأت 
في  قبل أن تنال الدعمین برل معرض مارس خاللآذار/ومناقشتھا في  تنسیقھا، والتي تم معرض فیتور خالل

 110الدورة یونیو من قبل اللجنة اإلقلیمیة الحادیة والسبعین ألفریقیا والتي یتم تقدیمھا اآلن في إطار حزیران/
 .لمجلس التنفیذيل
 

ھا في أفریقیا إلى ؤعالمیة جدیدة للتنمیة المستدامة، تحتاج منظمة السیاحة العالمیة وأعضا خطةالعالم  وبینما یضع
 - 2030منظمة السیاحة العالمیة ألفریقیا  خطةاستراتیجیة للقارة. تھدف  وخطةرؤیة  لبلورةبذل جھود تعاونیة 

عمل، ویشجع النمو الإلى بناء قطاع سیاحي أكثر مرونة واستدامة وابتكارا یوفر فرص  السیاحة من أجل نمو شامل
الكوكب  والناس  أي لجعلیا مع األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة، تمش ،الكربون ، بنسبة منخفضة منالشامل

 التنمیة. في جوھر واإلزدھار
 

 األساس المنطقي -أوال
 

وظیفة في  14من بین كل  واحدة ملیون وظیفة، أو وظیفة 21أكثر من  تقوم علیھفریقیا قطاع مزدھر أالسیاحة في 
القارة. خالل العقدین األخیرین، سجلت إفریقیا نمواً قویاً حیث زاد عدد السیاح الوافدین عالمیاً وعائدات السیاحة 

في العقد المقبل، من المتوقع أن یؤدي النمو المستمر للسیاحة و. 2017و  1995في المائة سنویاً بین عامي  6بنسبة 
 . فریقیاأن وظیفة إضافیة في ملیو 11.7إلى تولید 

 
، سیكون ألفریقیا مكانة ھامة 2018مایو أیار/المجلس التنفیذي في  أقرھاتمشیا مع رؤیة اإلدارة واألولویات التي 

في األولویات التي تم تسلیط الضوء علیھا، ألن السیاحة قطاع رئیسي في أفریقیا.  كما وردفي برنامج عمل المنظمة 
یضع ووالزوار.  للناسفي تھیئة بیئة آمنة ومأمونة  المقاصدأیًضا إلى تعزیز المرونة ودعم  یھدف جدول األعمال

في ي بلد وألتصدیر الإستراتیجیة  اإلھتمامات في نمو السیاحة ومرونتھا أمام الصدمات الخارجیة القطاع في طلیعة
 .وأھداف التنمیة المستدامة 2030یلعب دوراً حاسماً في تحقیق خطة عام  األمر الذيتنویعھ االقتصادي، 

 
والتوصل ینبغي أن یكون االستثمار في األفراد، وتعزیز تطویر البنیة التحتیة، وصیاغة سیاسات ومؤسسات أفضل، 

المرونة، وحفز روح المبادرة، وتشجیع االبتكار والرقمنة، واالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي الغني  إلى
إمكانات السیاحة لتحقیق النمو االقتصادي  واإلفادة منفي صمیم جھودنا إلطالق العنان  ینبغي ان یكونواوالثقافة، 

 .للقارة، مع التخفیف من الھجرة والحفاظ على ثرواتھا الطبیعیة والثقافیة الغنیة
 

 منظمة خطةعنوان "تحت منظمة من أجل أفریقیا لیلتزم األمین العام التزاما تاما بوضع وتعزیز برنامج خاص ل
" مع األعضاء األفارقة، استجابة لتنوع االحتیاجات السیاحة من أجل نمو شامل - 2030السیاحة العالمیة ألفریقیا 

وسیكون تأمین موارد كبیرة من خارج المیزانیة أولویة رئیسیة لدعم  .الشركاء والموارد والكفاءات وحشدوالبلدان، 
 ةارتباط أوثق مع اللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدسیتم استكشاف ولتنفیذ الناجح. لھذه الجھود و

من خالل وجود ممثل لمنظمة السیاحة العالمیة لالتصال الوثیق مع  ،واالتحاد األفریقي، في نھایة المطاف
 .المؤسسات المذكورة

 
كب واالزدھار والشراكة ، للناس والكوالعالمیة 2030 خطةنحن على مفترق طرق فرصة فریدة ألفریقیا من خالل 

فریقیا ألتنمیة السیاحیة في ا للمساعدة علىبنیة  في أفریقیا یوفرانوالتمویل الجدید  المستمراالستثمار وإن والسالم. 
، مع الحفاظ على أصولھا اإلقلیمفي التنمیة االقتصادیة والسالم واألمن في  كما یسھمانثروة للمالیین من الناس، و

 .ة الغنیةالطبیعیة والثقافی
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 السیاحة لتحقیق نمو شامل - 2030فریقیا العالمیة أللسیاحة امنظمة  العمل معا لوضع خطة -ثانیا 

 
أمانة منظمة  تلتزمصیاغة مثل ھذا البرنامج الطموح بمشاركة والتزام كاملین من الدول األعضاء األفریقیة،  لدى

) 2) االبتكار والتحول الرقمي؛ 1األولویات الرئیسیة الخمس لمنظمة السیاحة العالمیة ؛ بالسیاحة العالمیة 
االستدامة االجتماعیة و) 5 والمیسر؛) السفر اآلمن واآلمن 4 ؛التعلیم والعمل) 3االستثمارات وریادة األعمال؛ 

إلضافة إلى المشاورات المكثفة مع باو. 108في دورتھ منظمة للمجلس التنفیذي لاأقرھا  كما ؛والثقافیة والبیئیة
بین  فیما دراسات استقصائیة أجریت وھي تشمل، تدعم أھداف الخطة قائمة على األدلة بحوثاألعضاء، ھناك 

 .الدول األفریقیة األعضاء
   

  
2109-2018أولویات األعضاء  حولالمصدر: الدراسة االستقصائیة التي أجرتھا المنظمة   

 
 مناقشةلالتالیة ل األولیة استكشف األمین العام الفرص والتحدیات، وحدد التدابیر االستراتیجیة الخمسةللمضي قدماً، 

 .اأعضاء المجلس التنفیذي واالتفاق علیھ مع
 

المالیة  ةیورو لھذه المبادرة في الفتر ألف 300من أجل صیاغة برنامج طموح، یقترح األمین العام تخصیص 
السیاحة لتحقیق نمو  - 2030ألفریقیا  خطة طموحةقدرة األمانة على صیاغة  ما سوف یصون، 2020-2021
 .شامل

 
 .2030في خطة  "السیاحة من أجل نمو الشامل - 2030ألفریقیا  "خطة المنظمة صیاغة  -ثالثا

 
نحو نحتاج إلى اعتماد تصمیم وإدارة مشروع عملي وموجھ فنحن نھجا فعاال.  تتطلب الموارد المحدودة للمنظمة

 .النتائج، مع تحدید أھداف واضحة لتقدیمھا بالجودة المطلوبة وفي الجدول الزمني المتفق علیھ
 

، مع الموارد المالیة المقترحة إلعداد مخطط برنامج سلیم یستند إلى العلیا وفریق متخصص في األمانة اإلدارة  •
أولویات الجھات المانحة الثنائیة والمتعددة البحوث القائمة على األدلة، مع أھداف ومعالم واضحة تتماشى مع 

 األطراف؛
 

التعاون والتقني لدعم و التشغیل ، وإدارة تعبئة الموارد والشراكة، إداراتفي األمانةتجمیع وتنسیق الكفاءات   •
 .اإلدارة اإلقلیمیة ألفریقیا وأعضائھا

 
منظمة السیاحة العالمیة  خطةلـ " في حافظة برامج/مشاریع شاملة القابلة للتحقیق تتمثل إحدى النتائج الرئیسیة

السیاحة من أجل نمو شامل"، والتي یمكن أن تستخدمھا المنظمة واألعضاء عند االتصال  - 2030ألفریقیا 
 .إطاًرا للتنفیذ والتي من شأنھا أن توفربالمانحین، 

 االستثمار في الناس وإقامة شراكات استراتیجیة -1

إن تعزیز الجھود المبذولة لوضع السیاحة كقطاع رئیسي في أفریقیا، وزیادة الموارد، وتعزیز القدرة على التنفیذ 
المؤسسي وإجراءات الدول األعضاء على المستوى القطري، وإقامة شراكات استراتیجیة ھي في صمیم عمل 

 .مجموعة متنوعة من المؤسساتتوفر سلسلة القیمة السیاحیة الواسعة فرصة للشراكة مع واألمانة. 
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، لوضع استراتیجیة واالتحاد األفریقي عالقات تعاون مع اللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة إقامة

من أجل التحول الھیكلي المرتكز على الناس  2063االتحاد األفریقي لعام  جدول أعمالالسیاحة القاریة، كجزء من 
سیتم استكشاف ارتباط أوثق مع كل من لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا وأفریقیا. والمراعي للكوكب في 

واالتحاد األفریقي، مع وجود ممثل لمنظمة السیاحة العالمیة في نھایة المطاف لالتصال الوثیق مع المؤسسات 
 .المذكورة

بما  ،الستراتیجیة الوطنیة ودعم المانحینعلى تعظیم أدوات التخطیط ا تعزیز القدرة المؤسسیة للدول األعضاء  •
في ذلك فرص تعبئة الموارد على المستوى القطري لتحقیق أقصى قدر من خططھم وسیاساتھم اإلنمائیة الوطنیة 

 .وتعزیزھا

لتوسیع وتعزیز القدرة  ، والمنظمات الدولیة األخرىاالستفادة من قدرات كیانات منظومة األمم المتحدة األخرى  •
" (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم السیاحة من أجل نمو شامل - 2030خطة ألفریقیا إعداد "على 

، األونكتاد، منظمة التجارة العالمیة، منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیةالمتحدة للبیئة، مركز التجارة الدولیة، 
 خ).الیونسكو، إل

 ( والمجتمعات االقتصادیة اإلقلیمیة، مع المؤسسات المالیة الدولیة كزةاستكشاف شراكات استراتیجیة ومر  •
مصرف التنمیة األفریقي، اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي لغرب أفریقي، الجماعة اإلقتصادیة لدول غرب أفریقیا، 

 .وغیرھا) وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص

 للتنمیة التي تقودھا البلدانتبني منظومة األمم المتحدة وإصالح األمم المتحدة  -2

وھي واحدة من أصغر الوكاالت  2003ھي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة منذ عام  منظمة السیاحة العالمیة
حضور اإلشارة إلى أنھ ال  تجدرفي منظومة األمم المتحدة، من حیث الموظفین والمیزانیة. عالوة على ذلك، 

تنا منظمة تخدم ھذا القطاع االجتماعي واالقتصادي العالمي الھام، نحتاج إلى بصفو. للمنظمة على المستوى القطري
 .استكشاف الفرص الناشئة عن المشاركة في منظومة األمم المتحدة واالستفادة الكاملة منھا

 منظمة السیاحة العالمیة في وضع فرید مع الدول األعضاء لالستفادة من إصالح األمم المتحدة. إن منظومة األمم
لدول األعضاء في على االمتحدة على مفترق طرق لتعزیز وجود األمم المتحدة على المستوى القطري، وینبغي 

 .األمانة االستفادة من ھذا النھج الجدید لتعزیز الدعم على أرض الواقععلى منظمة السیاحة العالمیة و

، مثل إطار المشاركة النشطة للدول األعضاء واألمانة في العملیات التي تقودھا منظومة األمم المتحدة تنظیم  •
وأدوات التخطیط االستراتیجي األخرى على  ،وإطار الشراكة االستراتیجیة ،عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة

 .االستفادة من نتائج عظیمة

بشأن عضویة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة  110یذي الصادرة عن دورتھ المجلس التنف التكیف مع توصیة  •
من أجل تحقیق أقصى قدر من الفرص إلدراج السیاحة في التخطیط الوطني على المستوى القطري، بما في ذلك 

 .دعم المنسقین المقیمین للوكاالت غیر المقیمة

 الموارد عن طریق مواءمة أولویات المانحین والتحدیات العالمیة حشد -3

تحتل السیاحة المرتبة األخیرة في كل من حجم  ،وفقًا إلحصاءات منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي
السیاحة للنمو  إن اإلمكانات الھائلة التي یوفرھا قطاعومیزانیتھا العادیة.  من المساعدة اإلنمائیة الرسمیة، وكذلك

على الرغم من زیادة تدفقات وفرص العمل تبرر زیادة كبیرة في تمویل المساعدات والتنمیة لصالح السیاحة.  وإیجاد
٪ من إجمالي المساعدات اإلنمائیة الرسمیة 0.2، والتي تمثل 2017المساعدة اإلنمائیة الرسمیة للسیاحة في عام 

تدفقات المعونة مقابل التجارة، ال یزال مستوى المعونة منخفًضا بالنظر إلى  ٪ من إجمالي0.4للقطاعات اإلنتاجیة و 
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أدرجت لجنة ولقد . 2017٪ من إجمالي الصادرات العالمیة في عام 6أن السیاحة قطاع تصدیر رئیسي یمثل 

ة العالمیة في قائمة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي مؤخًرا منظمة السیاح
یجب أن نبني شراكات ولجنة المساعدة اإلنمائیة للمنظمات الدولیة المؤھلة، مع االعتراف بوظیفتھا اإلنمائیة. 

 ).المالیة وغیر المالیة (الكفاءات -استراتیجیة لزیادة الموارد 

دول األعضاء على المستوى مع ال  بناء إطار تشغیلي جدید وحوار بین المانحین والمؤسسات المالیة الدولیة
االتحاد األوروبي شریك وإن : یتم صرف تدفقات المعونة الدولیة بشكل أساسي على المستوى القطري. الوطني

حوار مستمر مع المانحین على المستوى  إقامةرئیسي في ھذه المساعي، دون إھمال الجھات المانحة الثنائیة. 
في  السیاحة من أجل نمو شامل" - 2030إلفریقیا  خطةالقطري، وخطة الموائد المستدیرة للمانحین من أجل "

لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان  جنیف ونیویورك وبروكسل وباریس مع
 .االقتصادي

-2018في  أجریتیات األساسیة التي حددھا وزراء السیاحة األفارقة، بناًء على المشاورات التي مالحظة: األولو
 (اإلدارة اإلقلیمیة ألفریقیا) 2019

 
 :فیما یلي األولویات المحددة والتي تتوافق مع أھداف التنمیة المستدامة

 
 15، 14، 11، 10، 8التوسیم التجاري ألفریقیا، أھداف التنمیة المستدامة الدعوة إلى   •
 9، 8الترابط/التأشیرة)،  أھداف التنمیة المستدامة السفر ( تیسیرتعزیز   •
 17، 15، 8أھداف التنمیة المستدامة ، نظم إحصاءات السیاحة تقویة  •
 17، 10، 8، 4أھداف التنمیة المستدامة  ،بناء القدرات بما في ذلك مرافق التدریب تعزیز  •
 17، 9، 8أھداف التنمیة المستدامة  ،االبتكار والتكنولوجیا تشجیع  •
 16، 13، 12، 8أھداف التنمیة المستدامة )، األزمات خالل واإلعالماألمن، وتعزیز المرونة (السالمة   •
مة أھداف التنمیة المستدا ،النمو من خالل تشجیع االستثمار من قبل الشراكات بین القطاعین العام والخاص إطالق • 

8 ،9 ،11 ،12 ،14 ،15 ،17 
 10، 8، 5أھداف التنمیة المستدامة  تمكین الشباب والمرأة من خالل السیاحة،  •
 15، 14، 13، 12أھداف التنمیة المستدامة )، بالتنوع البیولوجي خصوصاالنھوض بجدول أعمال االستدامة (  •
 16، 8، أھداف التنمیة المستدامة تعزیز التراث الثقافي•  
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