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 ملخص تنفيذي 

أقرت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين التي عقدت في سانت بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي، برنامج العمل 

 رؤيته لإلدارة التي تحدد أهدافا وأولويات واضحة للمنظمة خالل واليته.الذي اقترحه األمين العام استنادا إلى 

هذا التقرير نظرة عامة على خطوط  العمل العريضة وعلى اإلنجازات التي تحققت خالل الفترة الممتدة بين يلقي 

المنظمة؛  بفعالياتلمرفق األول، قائمة اوهو يتضمن المرفقات التالية:  .2020ونيسان/أبريل  2019تموز/يوليو 

المرفق الثاني، قائمة بمنشورات المنظمة؛ المرفق الثالث، منظمة السياحة العالمية في الميدان؛ المرفق الرابع، 

اتيجي،  تحديث حول حوكمة األعضاء المنتسبين، بما في ذلك العضوية الجديدة للمجلس، والتعاون االستر

دس، والشراكات، وازدياد األعضاء المنتسبين؛ المرفق الخامس، استخدام شعار منظمة السياحة العالمية؛ المرفق السا

المرفق الثامن، مهام  ؛ ية للتعليم السياحي عبر اإلنترنتالمرفق السابع، اللجنة التقنخطة عمل المرأة في السياحة؛ 

؛ والمرفق التاسع، مصنع منظمة السياحة العالمية بوضع مدونة دولية لحماية السياح وصالحيات اللجنة المعنية

 للوظائف.

( إنشاء اللجنة 2( خطة عمل المرأة في السياحة؛ 1التالية:  األربعةتأييد أو إقرار األمور  مدعو إلى  المجلس التنفيذي

لنظر في  نظام الداخلي لألعضاء المنتسبين ولجنة ا( إنشاء فريق عامل لمراجعة ال3التقنية للتعليم عبر اإلنترنت؛ 

 طلبات العضوية باإلنتساب؛ وإنشاء لجنة لوضع مدونة دولية لحماية السياح.

والتحضير إلنعاش السياحة من هذه األزمة التي لم يسبق لها مثيل، تعمل المنظمة  19-من أجل تخفيف وطأة كوفيد 

توصيات اب السياحة بغية التنسيق كما يجب فيما بين الدول األعضاء؛ على عدة أنشطة: تثبيت اللجنة العالمية آلد 

واإلنعاش، ولمساعدة السياح في حاالت الطوارئ، ولحماية حقوق مستهلكي الخدمات السياحية،  الوطأة لتخفيف

ندوات عبر  ودورات على اإلنترنت، و نصائح للمسافرين، ومخصصة، الحمالت والجمع البيانات، لتقييم الوطأة وو

 اإلنترنت، واستخدام مجاني مؤقت لمكتبة المنظمة اإللكترونية.

http://www.unwto.org/
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 1قرر مشروع م

 

 ( ب) 3البند 

 تقرير لجنة السياحة والتنافسية

 ( CE/112/3(b) rev.3)الوثيقة 

 

 

 إن المجلس التنفيذي،
 

 ، التقرير حول تنفيذ برنامج العمل العام وقد نظر في
 

 التقدم المحرز؛ بباألنشطة المنفذة و علما  يحيط  .1
 

 ؛)المرفق السادس( إلى األمين العام أن يقدم بانتظام تقارير عن تنفيذها طلبيو ،خطة عمل المرأة في السياحة ؤيد ي .2

 

إلنشاء وتشكيل  ولوضع األساس الحالي لنظام الداخليل شاملة لمراجعةمهمته إعداد اقتراح إنشاء فريق عامل  يقر .3

 جيم(؛ -ألعضاء المنتسبين )المرفق الرابع لجنة ا

 

ى النحو الوارد في المرفق ، علة بالتعليم السياحي عبر اإلنترنتالمعني التقنيةاللجنة  وعضويةطريقة عمل  أيضا ويقر .4

 ؛السابع
 

 أعضاء اللجنة على النحو التالي: ويعين .5
 

.......... 
 

النظام الداخلي المقترح للجنة فضى عن قائمة  113إلى األمين العام أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته  ويطلب .6

 بأعضائها؛ 
 

بالتقدم المحرز في المعايير الدولية بشأن مساعدة السياح في حاالت الطوارئ وبشأن حقوق مستهلكي  ويرحب .7

 ؛19-الخدمات السياحة في سيناريو ما بعد كوفيد 
 

 مهام وصالحيات اللجنة المعنية بوضع مدونة دولية لحماية السياح، كما هي واردة في المرفق الثامن. رويق .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس.لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة  .مشروع مقرر  هذا  1
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 مقدمة  -أوال

 

، برنامج العمل الذي اقترحه لثالثة والعشرين في سانت بطرسبرغ، االتحاد الروسي، في دورتها االجمعية العامة أقرت .1

 .واليتهخالل أهداف وأولويات واضحة للمنظمة  وقد حدد البرنامج، لإلدارةن العام بناء على رؤيته األمي
 

  استمرار للوثيقة وهوهذه األولويات.  تلبيةيوجز هذا التقرير األنشطة التي اضطلعت بها المنظمة من أجل  .2
A/23/5/rev(a)  ، 2020 يونيو/انحزيرلغاية  2019يوليو من تموز/ الممتدةويغطي الفترة. 

 

منشورات بقائمة  ،الثاني المرفق ؛منظمةال بفعالياتة قائم ،األولالمرفق : تتضمن المرفقات المعلومات التالية .3

يث حول حوكمة األعضاء تحد  ،لرابعا المرفق في الميدان؛نظمة السياحة العالمية م ،الثالث المرفق ؛منظمةال

 ؛المنتسبين األعضاء وازدياد  ،والشراكات ،والتعاون االستراتيجي ،للمجلس ةالجديد  العضويةبما في ذلك  ،المنتسبين

 المرفق ؛خطة عمل المرأة في السياحة ،السادس المرفق ؛شعار منظمة السياحة العالميةدام استخ ،الخامس المرفق

 مية الدولية، مهام وصالحيات لجنة الخبراء الحكوالمرفق الثامن، للتعليم السياحي عبر اإلنترنت التقنيةاللجنة  ،السابع

 مصنع منظمة السياحة العالمية للوظائف. ،والمرفق التاسع؛ لحماية السياح لوضع مدونة دولية

 

 السياحة: اإلبتكار والتحول الرقمي إذكاء -ثانيا

 

، بما في ذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين بين جمعي وهو، 2018منظمة منذ الاالبتكار في صميم عمل أمانة  .4

والمستثمرين )مالئكة األعمال  الناشئةالحكومات واألوساط األكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات 

، إلخ( )المسرعات، الحاضناتاألعمال شركاء تطويرو ،والشركات الكبرى ورأس المال االستثماري وما إلى ذلك(

 .من أجل تعزيز االبتكار وريادة األعمال
 

سبتمبر  أيلول/مخصصة لألعضاء المنتسبين في  AMConnected تم إطالق منصة جديدة على اإلنترنت ولقد  .5

، وتلقي معلومات محدثة حول مشاريع  تسبين بالدعم التكنولوجي للتواصل، والشبكات، لتزويد األعضاء المن2019

منظمة تطوير المنصة والخطط إلدماج نظام الستواصل و. أكثر أنشطتها وإبرازوفعاليات منظمة السياحة العالمية 

  السيما ، لمصلحة من األعضاء غير المنتسبين صحاب اأمام أ جزئيا   AMConnected منصة إدارة التعلم وفتح

 لما فيه مصلحة ، تهدف إلى تعزيز مرافق الربط الشبكيل جيد ، في إطار آلية وإجراءات مصممة بشكلدول األعضاءا

 .منظمةال

 

م  ، تم تطوير شكل جديد من األنشطة في عاقيمة أكبر لألعضاء المنتسبين إيجاد دف المنظمة نحو شيا  مع هامتو .6

أنشطة في إطار  وإبرازهم ألعضاء المنتسبينا بين، بهدف تقديم فرص التواصل "ركن األعضاء المنتسبين" :2020

 .وتلقي مقترحات ومدخالت قوية للمشاريع المستقبلية العضويةمكانة وقيمة   مع تعزيز، الرئيسيةالمنظمة 
 

يجب أن يلعب ، االبتكار، إلى جانب االستدامةو .لسياحة والتنمية الريفية"لمنظمة السياحة العالمية "سنة  هي 2020 .7

ا رئيسي ا في تحديد السياسات السياحية الجديدة في المناطق الريفية.  التي  الفعالياتنوقش هذا في العديد من ولقد دور 

معرض لندن للسفر.   في حول "التكنولوجيا من أجل التنمية الريفية" الوزاريةقمة السيما المنظمة، النظمتها 

ندوة عبر اإلنترنت لدعم رواد األعمال والشركات السياحية الصغيرة في المناطق  مت المنظمةباإلضافة إلى ذلك، نظو

-كوفيد   في أعقابالريفية لتصبح أكثر مهارة لمواجهة تحدي االنتعاش  للمقاصد الريفية في إطالق اإلمكانات الرقمية 

19. 

 

 لمحةمنظمة أول الة، نشرت مع ظهور منصات رقمية ونماذج أعمال جديدة في مجاالت مختلفة من قطاع السياحو .8

اإليواء.  قطاععامة منهجية عن كيفية معالجة الحكومات الوطنية والسلطات المحلية وإدارة نماذج األعمال الجديدة في 

،  قصير المدى في جميع أنحاء العالمبهدف تعميق الفهم والمعرفة بشأن اإلطار التنظيمي المطبق على سوق اإليجار و

يز على ثالثة  ، مع التركدراسة حالة 21في  والنظم السارية" القواعد اإليواء قطاع الجديدة في  نماذج األعمال"تحلل 

 .( التخطيط واالستدامة3( حماية المستهلك ؛ 2؛ العادلة المنافسة( 1مجاالت رئيسية: 
 

،  إسبانيا وأمريكا الالتينيةدة في المجموعة السياحية الرائوهي ، هيئة السياحة البرتغالية وشركة غلوباليا باالشتراك مع  .9

في  مسابقة هذه التلقت ولقد . الناشئة الثانية للشركات السياحية مسابقةالالفائزين الثمانية في بتسمية منظمة القامت 

 .شركة ناشئة 5000مقترحات من حوالي  والثانية ها األولىنسختي
 

لفن  يمركز الباسكالبالتعاون مع ، لمسابقة الشركات الناشئة في فن الطبخ النسخة الثانية، تم إطالق وعلى نحو مماثل .10

، مع السياحة الرياضية للشركات الناشئة فياألولى  منظمة السياحة العالمية مسابقةإلى ذلك، تم إطالق  وإضافة. الطبخ

 .للسياحة نادي برشلونة لكرة القدم وبدعم من مجلس قطر الوطنيل التابعمركز برشلونة لالبتكار 
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، شبكة منظمة السياحة التابعة لها اتالرقمي واالستثماراالبتكار والتحول  دائرة بواسطة، منظمةالأمانة  واستحدثت .11

ونماذج األعمال وحاالت األعمال الناجحة والدعم العام  المعارفستوفر هذه الشبكة منصة لتبادل و. لإلبتكار العالمية

مع إقامة ، قطاع السياحة ككلفي استراتيجيتها الخاصة و الكسح فيبين الجهات الفاعلة في قطاع السياحة لتعزيز 

ا من شبكة لكي أصحاب المصلحة في النظم البيئية لريادة األعمال السياحية  الروابط فيما بين  إلطالق تشكل جزء 

 اإلبتكارية سوية.مبادرات ال

 

 المنظمة اتصاالتاإلبتكار في 

 

فوباء  فرصا جديدة للمنظمة. أتاح أولوياتها في و في اإلتصاالات السياحة العالمية منظمةتركيز في اإلصالح الشامل  .12

ساهم النجاح ولقد . للعمل. وكانت المنظمة على استعداد أجمعفي العالم وضع الرد الرقمي على المحك  19-كوفيد 

السياحة  إبراز مكانة ، في لإلعالم، والذي تحقق بفضل التجديد الناجح بروز المنظمة بصورة عامةغير المسبوق في 

 أمام العموم.
 

، بما في ذلك من خالل األزمةالتأثير الرقمي خالل في اإلعالم و أمام وسائط ا في ظهورهاقياسي رقمامنظمة ال وحققت .13

 سافر_غدا،الدولية للترويج لحملة #  سي أن أن ، والشراكة معالدرجة األولى ذاتاإلعالم  وسائطوجود منتظم في 

ألف  16األمين العام لألمم المتحدة لدعم السياحة ومنظمة السياحة العالمية: أكثر من التاريخية التي وجهها رسالة الو

، مليون يورو 330 قدره بلغتعادل ما يولدت قيمة إعالنية قياسية و ،منظمة السياحة العالمية قطعة إعالمية ذكرت

مشاهدة  في٪ 133 و نمو بنسة، من الزوار الجدد ٪ 157و ، ٪165 زيادة في الزيارات بلغت نسبتهاوسجل الموقع 

 26 بي٪ )100٪ و 30بين  ازدادتفي جميع منصات التواصل االجتماعي  ومتابعة واطالع أساسي، الصفحة

 .يونيوحزيران/ 6  وفبراير شباط/

 

لمنظمة والبنية التحتية الرقمية )التكنولوجيا والتصميم والهيكل الذي يركز  على اإلنترنت ليث الحد انطالقا من الموقع و .14

منظمة أيضا من ال، تمكنت الرقميةلغات( إلى التركيز القوي على االتصاالت بعدة لى المخرجات والمحتويات ع

وتغيير تدفقات العمل وعاداته من خالل تحديث   إلى العبور داخليا من طريقة إلى أخرى في التفكير بنجاح التطرق

 .هيكل واستراتيجية االتصاالت
 

في   وبدأ بالصدور ،أكتوبروتشرين األول/أبريل بين نيسان/)تم تطويره  على اإلنترنت كليا الجديد المنظمة موقع أثبت  .15

  ، واستراتيجيةطالق لالتصاالت الرقمية والبصرية، وهو أول نهج استراتيجي على اإل(2019ديسمبر كانون األول/

تشكل  وكلها ) اإلجراءات، وتحول في السرد يركز على المخرجات بدال  من منظمة لوسائل التواصل االجتماعي

ا كما  أثبت، (2019الرئيسي الستراتيجية االتصاالت التي تم تنفيذها منذ أوائل المحور  ا كبير  يتجلى في جميع نجاح 

 الشبكة ووالوسائط اإلجتماعية واإلعالمية.مقاييس أداء 

 

 التنافسية: اإلستثمار والريادة  ميزاتناتنمية  -ثالثا

 

في و. (INVESTOUR) منظمة السياحة العالمية مبادرات تمكن بيئة األعمال التجارية مثل منتدى إنفستور أطلقت .16

خصص لذي وامعرض فيتور للسياحة  السنوي الذي عقد خالل االجتماعباإلضافة إلى نظمت المنظمة، ، 2020عام 

في كوت ديفوار، كجزء من خطة أفريقيا  في القارة األفريقية،  ا لذلكصاجتماعا مخص ألول مرة، للتنمية الريفية

 .، خارطة طريق وإطار استراتيجي للسياحة من أجل التنمية المستدامة والنمو الشامل2030
 

مع مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ومجموعة البنك  تراكالشوبا .17

االستعراض العالمي لمنظمة التجارة يركزان على السياحة خالل  جانبيين اجتماعينبنجاح  ، قادت المنظمةالدولي

القيمة وتحقيقها في األصل: السياحة كمحرك  جاد إي: "5: الجلسة 2019 العالمية للمعونة من أجل التجارة في جنيف 

 ."2030: "تمويل السياحة لخطة 11والجلسة  ،للتنويع االقتصادي الشامل والمستدام"

 

 اتتطوير المنتج

 

  ابتكاريةمنتجات  واستحداث، وتعزيز تطوير سالسل القيم السياحية، العرضلدول األعضاء في تنويع من أجل دعم ا .18

منظمة في المجاالت  ال، تعمل الموسمية وخفضلصعيد اإلقليمي السياحة على ا ونشر، إلى زيادة اإلنفاق تؤديوجديدة 

 :التالية
مة السياحة العالمية ، الذي استضافته منظلعالمي الرابع بشأن سياحة النبيذ : اختتم المؤتمر اسياحة النبيذ (أ

خالل وة على تجديد ودعم المجتمعات الريفية. فريد قدرة  ما لهذا القطاع من ، بدعوة الستخداميوحكومة شيل

 (ARAEXآالبا اإلسباني )-اتحاد منتجي النبيذ في إقليم الريوخا منظمة باالشتراك معال، أطلقت المؤتمر
 .النبيذ في العالم لدروبمجموعة مخصصة  منول األوهو  ،كتيب "نبيذ تشيلي"
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مشروع تطوير منتجات السياحة في  مع وزارة السياحة في إندونيسيا في منظمة ال: تعمل الطبخسياحة فن  ( ب

المشروع إلى مساعدة أوبود على تصميم   ويرمي. ، باليمنظمة السياحة العالمية في أوبود التابع ل الطبخفن 

 .التي تربط بين القطاعين العام والخاص اإلبتكارية الطبخوتطوير تجارب سياحة فن 
 

: تم تنظيم منتدى رفيع المستوى بشأن السياحة الطبية والصحية في إطار الجمعية العامة السياحة الصحية ( ج

الثالثة والعشرين. وركزت الدول األعضاء على أهمية القطاع في االستراتيجيات الوطنية وكذلك العوامل 

 .والنظمل التطورات التكنولوجية والصحة الشخصية مث ،التي تشكل السياحة الصحية
 

منظمة ال، بدأت 2019 فييقدمها األعضاء المنتسبون للدول األعضاء.  : متقدمةدروس عمل و حلقات (د 

وبناء على نجاح  التي يمكن أن تكون مفيدة للدول األعضاء. و ألعضائها المنتسبينتطوير منتجات جديدة ب

مايو  أيار/في  ،اللجنة اإلقليمية الرابعة والستين ألوروبا في كرواتيااجتماع تم تنفيذه بمناسبة  نشاط اختباري

 مع البرتغالمنظمة تطوير دروس متقدمة مع األعضاء المنتسبين على النحو التالي: في ال، واصلت 2019
في   لمؤتمراتالدولية ل رابطةالومع المؤتمر الدولي و ،وفي ليتوانيا والجبل األسود مع أماديوس غوغل،

 .وكازاخستانأوزبكستان وجورجيا 
 

 :السياحة الحضرية (ه
 

i.  العالمية قمةالالكازاخستانية نور سلطان في التقى قادة المدن من جميع أنحاء العالم في العاصمة 

ة التحديات . ركزت القمة على كيفية مساهمة تطوير المدن الذكية في معالجلسياحة الحضريةل

، اعتمد يع أنحاء العالم. وبناء  على ذلكفي جم المقاصد واجهها اليوم العديد من ي الحضرية المعقدة التي

 ."الذكية المقاصد ، ن نور سلطان بشأن "المدن الذكيةوالمدن في القمة رسمي ا إعال البلدنممثلو 
 

ii. توصيات منظمة السياحة  إقرار منظمة، تملالعامة ل في إطار االجتماع الثالث والعشرين للجمعية

ة في جدول األعمال تقدم اندماج السياح ىإل التوصيات وتشيرالعالمية بشأن السياحة الحضرية. 

 ، وتطوير وتعزيز السياسات والممارسات المستدامة في السياحة الحضرية.الحضري األوسع

 

 االتجاهات والتوقعات

 

، وهي أداة على اإلنترنت تقدم لوحة معلومات عن السياحة ة أولمي، أطلقت منظمة السياحة العال2020في بداية  .19

رؤى دينامية عن مؤشرات األداء الرئيسية للسياحة الداخلية والخارجية على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. 

 .على المدى القصيرت البيانات والتحليالت يتثبل 19-مخصصة للسياحة وكوفيد وحدة  المعلوماتلوحة  وتتضمن
 

بلدان منظمة ألول مرة تقديرا مجمعا للمساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة في الالقدمت و .20

المرفق األول والمرفق في الوزاري لمجموعة العشرين. ويرد  البيانفي  وقد أدرجت، األعضاء في مجموعة العشرين

 .والمنشورات بشأن االتجاهات والتوقعات الفعالياتالمزيد من  الثاني
 

 السياسات وإدارة المقاصد 

 

( بنشر ورقة سياسات  2019-2015واليتها السابقة ) منظمة السياحة العالميةفي اختتمت لجنة السياحة والتنافسية  .21

 .الثالثة والعشرين في دورتها الجمعية العامة وقدمتها إلى، السياحة والتخطيط االستراتيجي اتسبشأن سيا
 

ا إلى مبادرة  التالية المقاصد انضمت منظمات إدارة  .22 وهي   (،UNWTO.QUEST) في مجال الجودةمنظمة المؤخر 

من وروشا  ،البرازيل من ريسيفيو، من كندا (TOTA) للسياحةاآلن في طور التصديق: جمعية طومسون أوكاناغان 

 .أوروغواي

 

القدرة التنافسية للسفر  دليلجزء من المجلس االستشاري لمراجعة وتحديث مؤشرات هي منظمة السياحة العالمية و .23

 .لهذا المنتدىكعضو في المجلس االستشاري  ،المنتدى االقتصادي العالمي وضعه الذي ،(TTCIوالسياحة )

 

 

 إيجاد فرص عمل أكثر وأفضل: التعليم والعمالة -رابعا

 

إمكانات السياحة لبناء "مستقبل أفضل للجميع" الرسالة المركزية للدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة كانت  .24

أجري نقاش وزاري حول التعليم والعمالة في وفي تلك المناسبة،  ي سان بطرسبرغ.لمنظمة السياحة العالمية ف

ألعمال والمنتجات والخدمات، ومع الترقيم  التحديات والفرص للتكيف مع بروز نماذج جديدة ل، تناول السياحة
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، الذي تم االحتفال به 2019العالمي ، فإن يوم السياحة باإلضافة إلى ذلك واستخدام الروبوت، ومع التغير المستمر.

، سلط الضوء على والمهارات والوظائف" للتعليم" 2019 سنة، في إطار في قمة رفيعة المستوى في نيودلهيرسمي ا 

 .لنساء والشباب واألقلياتلذلك ك، وظائف أكثر وأفضل إيجاد قدرة القطاع على 
 

تم  ومستقبل العمل في السياحة.  حول، بإجراء بحث متقدم CEGOS  المنتسب، بالتعاون مع عضوها منظمةال  قامت .25

لسياحة المهارات في السياحة" في اجتماع وزراء ا وشحذ منظمة السياحة العالمية "مستقبل العمل ل اتتقديم ورقة سياس 

(. تُظهر الورقة الحقائق الناشئة عن التحوالت التي تؤثر 2019أكتوبر تشرين األول/، لمجموعة العشرين )اليابان

 .مجموعة العشرين لبلدانعلى العمل في مجال السياحة وتقدم توصيات 
 

ا للتعل 66ما مجموعه  نال، 2019عام  في .26 في ويم والتدريب في مجال السياحة شهادة منظمة السياحة العالمية. برنامج 

 UNWTOالمنظمة للجودة ) األرجنتين( على شهادةقرطبة للسياحة ) ، حصلت وكالة2019يناير كانون الثاني/
QUEST) إجراءات الحصول على هذه في بلدان مختلفة  المقاصد منظمات جديدة إلدارة  أربع، كمت باشرت

 .الشهادة
 

 أكاديمية منظمة السياحة العالمية

 

لمية ، من مبادرات أكاديمية منظمة السياحة العادولة عضوا 60مشاركا، يمثلون أكثر من  3452استفاد ما مجموعه  .27

تم و، وبرامج الدراسات العليا والدكتوراه(. المتقدمةندوات عبر اإلنترنت، والدروس ، والالمختلفة )التعليم التنفيذي

منتسبين ذه المبادرات وتمويلها بالشراكة مع الدول األعضاء ومؤسسات التعليم الشريكة واألعضاء التطوير معظم ه

 .منظمةال فيالدول األعضاء  إلى ممثليمباشرة األكاديمية ، وكذلك المنح الدراسية التي قدمتها منظمةفي ال
 

ة العالمية يرتبط بأكاديمية منظمة السياحة أعلنت منظمة السياحة العالمية عن إنشاء أول مركز دولي لمنظمة السياح .28

ورات د ، للدول األعضاء من أوروبا 2019تم افتتاحه رسمي ا في يوليو ، الذي مية في البرتغال. قدم هذا المركزالعال

 .غوغل ، مستقبل التعليم السياحي والنمو معاالتجاهات والتحدياتو ،تحول الرقمي في السياحةتدريبية للمدرب حول ال
 

لمنظمة في امنتسبين لب و دروس متقدمة باالشتراك مع أعضاء تم تنفيذ دورات التعليم التنفيذي المصممة حسب الطو .29

في اإلمارات العربية المتحدة واألرجنتين والمكسيك والمملكة العربية السعودية وإسبانيا   ،منظمةالللدول األعضاء في 

، أعادت 19-وخالل أزمة كوفيد والبرتغال وجورجيا وأندورا.  والجبل األسود وكازاخستان وأوزبكستان وليتوانيا

 من أجل تقديمها في حلقات عبر اإلنترنت.الدورات التدريبية  تصميمأكاديمية منظمة السياحة العالمية 

 

 عبر اإلنترنتأكاديمية 

 
شراكة جديدة مع جامعة  ، فيأكاديمية السياحة على اإلنترنت أعلنت منظمة السياحة العالمية في جمعيتها العامة عن .30

IE  مهاراتهم.  شحذ ، تتيح األكاديمية للعاملين في قطاع السياحة من جميع المستويات وبدعم من دولة قطر. في مدريد

 :الرئيسية لألكاديمية ويذكر من اإلنجازات
 

 لمؤتمراتلإلجتماعات والرابطة الدولية  أول دورة دراسية متقدمة بين منظمة السياحة العالمية و تنظيمت (أ
 ؛بدعم من اللجنة الحكومية لجمهورية أوزبكستان لتنمية السياحة ،االجتماعات قطاعحول 

ات  االتجاه -السياحة  دروس متقدمة في أكاديمية منظمة السياحة العالمية حول "التحول الرقمي في ( ب

 ؛والتحديات"

حول "االستراتيجية واإلدارة المستدامة  في كاتالونيا UOCمشتركة بين المنظمة وجامعة دورة ماجستير  ( ج

 السياحية"؛   للمقاصد 

 (.نظر الجزء الخامس) 19-لمواجهة أزمة كوفيد أنشطة محددة  (د 

 

ديم المشورة بشأن السياحة العالمية وتقمن أجل دعم استراتيجية أكاديمية السياحة على اإلنترنت التابعة لمنظمة  .31

يتضمن المرفق  ومعنية بالتعليم السياحي عبر اإلنترنت.  تقنية، يود األمين العام اقتراح إنشاء لجنة محتوى منتجاتها 

 .المجلس التنفيذي التماسا لتأييد هذه اللجنة  وعضويةهذه الوثيقة والية وطريقة عمل بالسابع 
 

 السياحة العالميةرابطة طالب منظمة 

 

، إلى خلق بيئة منظمةال، التي تعمل في أكاديمية التابعة لمنظمة السياحة العالميةتسعى رابطة طالب السياحة العالمية  .32

 للحصول في إطار هذه الرابطةمشاركة وال القطاعلتمكين وتحفيز طالب السفر والسياحة على االنخراط في  ابتكارية

. الراهنللتحديات التي يواجهها القطاع في الوقت  ابتكاريةوتقديم حلول  استحداثخالل  من القطاع منحية على خبرة 
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 إبراز، حيث يتم 14و 12و 8األهداف ، مع التركيز على ديات مع أهداف التنمية المستدامةستتم مواءمة التحو

 .مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة على محو يتماشىالسياحة 
 

مع الدول ، ويجري العمل العالمية األولى النسخةلعالم في فريقا من جامعات مختلفة حول ا 62ويشارك ما مجموعه  .33

مواجهة الطالب على  حملوطنية من أجل تركيز األثر عن طريق  رابطات إنشاءعلى  األعضاء في المنظمة

وكذلك إعطاء الحكومات الفرصة لتأكيد دعمها القوي للمواهب الشابة من األجيال  ،الواقع في بلدانهمالتحديات و

 الجديدة.
 

 للوظائف  مصنع منظمة السياحة العالمية

 

للدول األعضاء  ،Eightfold Talent Exchange (ETX) شركة بالتعاون مع ،ستقدم منظمة السياحة العالمية .34

توسيع الصفحة المقصودة حيث سيتم " للوظائف "مبادرة مصنع منظمة السياحة العالمية المنتسبة إليهاوالمنظمات 

 :  تحقيق الفوائد التاليةل ETXلشركة المشتركة التي سيتم إنشاؤها بدعم من تقنيات الذكاء االصطناعي 
 

درة على تحميل مواطنيها المتأثرين الق أوسيكون لدى الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية وموظفيها  (أ

 .من أجل إمكانية العثور على وظائف أو مطابقة المواهب ETX سيرهم الذاتية وإنشاء ملفات تعريف على

 

أو منظمة منتسبة تبحث عن المواهب  سيكون لدى الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية أو أي ( ب

 .ETX  التوظيف القدرة على تحميل طلبات العمل على

 

ستعمل منظمة السياحة العالمية كمحفز لنشر المعلومات على المنصة وتعزيز قابلية التوظيف في قطاع   ( ج

 (. التاسعالمرفق السياحة )انظر 
 

 بناء المرونة وتسهيل السفر: سفر سليم وآمن وسلس  -خامسا

 

مع ا   ومنظمة السياحة العالمية، تعمل منظمة الصحة العالمية (19-)كوفيد  مع استمرار تفشي مرض فيروس كورونا .35

 .19-كوفيد  قطاعي السفر والسياحة لـ مواجهةفي توجيه 
 

لسها ، ورؤساء مجم وكاالت األمم المتحدة الرئيسية، تضالسياحة اتسياحة العالمية لجنة عالمية ألزمأنشأت منظمة ال .36

، أصدرت  كنتيجة رئيسية لعمل اللجنةوالقطاع الخاص. وأقطاب من، ولجانها اإلقليمية، واألعضاء المنتسبين التنفيذي

تدعو إلى دعم عاجل وقوي لقطاع السياحة للتعافي   واإلنتعاش، وهي ةاألزم لتخفيف وطأة توصيات ةاألمانة مجموع

ا "للنمو ، 19-الذي يمثله كوفيد من التحدي غير المسبوق  . كما تم إصدار "أفضل مجددا وعلى نحوولكن أيض 

في مواجهة  شامل رد لمساعدة الحكومات والشركات على صياغة  الفئات الضعيفةإرشادات محددة حول كيفية دعم 

 .، مما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب19-كوفيد 
 

نيو م لألمم المتحدة أنطوويحظى التأثير غير المسبوق على السياحة في جميع االقتصادات بدعم كامل من األمين العا .37

، الذي يقدم الموجزوأغسطس. آب/ 25في  وتحول السياحة  19-كوفيدحول  موجز السياساتإطالق  ، معغوتيريش

ا من سلسلة موجزات سي دول األعضاء وجميع صانعي السياسات والل، 2اسات األمين العام لألمم المتحدةيعد جزء 

 بما في ذلك الماليين من سبل العيش التي تدعمها. ،السياحة، نظرة عامة على آثار الوباء على أصحاب المصلحة

 
، المؤلف الرئيسي للموجزمع كون منظمة السياحة العالمية ووقد أُعد الموجز بمبادرة من منظمة السياحة العالمية.  .38

ا غني ا  اكيان ا آخر 11ساهم  مات  تدعمه البيانات والمعلو للمعارفمن كيانات األمم المتحدة في جعله مصدر 

والتوصيات الرئيسية. وهذا يمثل عالمة بارزة لمنظمة السياحة العالمية والسياحة. وتأمل المنظمة أن يدعم الموجز 

،  رصة لتشكيل سياسات أفضل للمستقبلجهود اإلنعاش وبناء القدرة على الصمود. واألهم من ذلك أن الموجز يوفر ف

 نائي لزيادة دعمه للسياحة.فضال  عن تعبئة نظام التنمية متعدد األطراف والث

 
بدعم من الدول األعضاء  إعدادهاتوصيات األمين العام لألمم المتحدة مستوحاة من جميع مخرجات اإلنعاش التي تم  .39

 ات لسياحة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، يأتي موجز السياسبالنظر إلى األهمية المؤكدة لوفي منظمة السياحة العالمية. 

السياحة وبناء عالم أقوى وأكثر  الستئنافبشكل أوثق  معا هذا في لحظة حرجة للغاية عندما تكون هناك حاجة للعمل

 مرونة.
 

 :اإلجراءات الرئيسية األخرى هي  .40

 
 19-رد شامل لألمم المتحدة في مواجهة كوفيدأمانة األمم المتحدة    2
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في جميع أنحاء العالم. وقد شاركت الحكومات والجهات  اومتزايد  استحسانا كبيرا الرقمية  #سافر_غداتنال حملة  (أ

 ".سياحة "الغد قوة  وتعززالتي تضع الناس في المقام األول  الحملة هذه القطاع الخاص واألفراد فيالفاعلة في 
 

 .للسفر بأمان وبمسؤوليةبسيطة ولكنها فعالة  إرشادات .المسؤول_# السفر ( ب
 

. لمساعدة قطاع السياحة العالمية على رصد هذا الوضع الذي يتطور بسرعة حول تدابير دعم السياحة إستطالعات ( ج

للسياسات الوطنية والدولية  تفاعليةخريطة واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت الالزم، أطلقت منظمة السياحة العالمية 

 ياحة.، بما في ذلك تدابير استئناف الس19-في مواجهة تحديات كوفيد 

 

 بسرعة تطورمالالوضع  رصد ؟ لمساعدة قطاع السياحة العالمي على ماذا وأينب يقومدعم السفر والسياحة: من  (د 

السياسات   لردود  خريطة تفاعلية، أطلقت منظمة السياحة العالمية قرارات الصحيحة في الوقت المناسبواتخاذ ال

 .19-في مواجهة تحدي كوفيد المحلية والدولية 
 

دعم البلدان ت"كيف  جات  المذكرة األولى تحت عنوان. 19-عالمية تصدرها المنظمة حول السياحة وكوفيدمذكرات إ (ه

 على 19-كوفيد نظرة عامة وتحليل للتدابير الرئيسية التي اعتمدتها البلدان للتخفيف من آثار وفيها السياحة؟"  إنعاش

مذكرة الثانية "السياحة في الدول الجزرية الصغيرة التتناول و. معينةلحاالت وكذلك دراسات  ،السياحة ودعم االنتعاش

ي الدول الجزرية  " أهمية السياحة الدولية ف19-كوفيد النامية: التحدي المتمثل في استدامة سبل العيش في زمن 

 لنامية.وسياسات تسريع االنتعاش السياحي في الدول الجزرية الصغيرة ا 19-كوفيد ، وتأثير الصغيرة النامية

 

ذات ظرة عامة عالمية على قيود السفر ن تعطيالتي  التقاريرسلسلة من : استعراض عالمي للسياحة -قيود السفر  (و

 تخفيف الوطأةيتم تحديث هذه التقارير على أساس منتظم لدعم جهود وتحللها من منظور السياحة. و 19-الصلة بكوفيد 

 .واإلنعاش
 

: نظرا ألهمية كيانات القطاع السياحة آلدابالموقعون على التزام القطاع الخاص بالمدونة العالمية و 19-كوفيد ( ز

السياحة  المعنية بآداباللجنة العالمية لمنظمة السياحة العالمية  قامت، لهامالخاص ودورها االجتماعي واالقتصادي ا

السياحة. أفاد الموقعون، من خالل دراسة  آلدابلمية ن على التزام القطاع الخاص بالمدونة العايالموقعباإلتصال ب

والتخفيف من آثارها االجتماعية واالقتصادية  19-كوفيد  ، عن التدابير التي اتخذتها كياناتهم لدعم مكافحة استقصائية

 .هنا الرئيسيةتم نشر االستنتاجات والسلبية العديدة. 
 

وحدات مجموعة من  بتوفير: تلتزم أكاديمية منظمة السياحة العالمية مواردندوات عبر اإلنترنت وتدريبية و دورات ( ح

 .من المؤسسات الشريكةكما من جانبنا  للجميع،حول مواضيع مختلفة  التعليم والتدريب المختلفة عبر اإلنترنت
 

عالمية لرواد األعمال ، دعوة التعاون مع منظمة الصحة العالميةب اتم إطالقه  التي ، "الشافية"الحلول  مسابقة مثل ت (ط

 .والمبتكرين لتقديم أفكار يمكن أن تساعد قطاع السياحة على التخفيف من تأثير الوباء وبدء جهود التعافي
 

، بما  م الرئيسية في جميع أنحاء العالمعلى منصات وسائط اإلعال تبادل قادة منظمة السياحة العالمية رسائل رئيسية ( ي

 .وعلى وسائط اإلعالم الرئيسية على اإلنترنت ،، ويورونيوزن إن، وبي بي سيذلك المقابالت على شبكة سي إفي 
 

، منظمةال تقدمهاأنشطة المساعدة التقنية التي يمكن أن بقائمة شاملة  السياحة إلنعاش التقنية اتحزمة المساعد  تتضمن (ك

، مثل نسبيا مع تركيز محدد أنشطة قصيرة ، أو ياحة أو استراتيجيات تسويق جديدةمثل وضع خطط إنعاش الس

 .الجديد 19-كوفيد   التدريب حول السالمة والنظافة في واقع
 

بين جميع مقدمي البيانات الرسميين أجريت  إلحصاءات السياحة الراهندراسة استقصائية عن الوضع : 19-كوفيد (ل

السياحة والمكاتب اإلحصائية الوطنية لتقييم كيفية تأثير الوباء على استمرارية  اتمنظمة السياحة العالمية في وزارل

أبلغت البلدان عن جدوى توفير بيانات  واألنشطة اإلحصائية الالزمة لجمع المعلومات ذات الصلة البيانات في البلدان. 

. وسيتم 2020جمع البيانات لعام خططها ل وتشاطرت ،محدثة لقاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة السياحة العالمية

 .يحلل النتائجعن ذلك إعداد تقرير 
 

غير  كيف ي "لفهم  منظمة دولية  36تعاونت منظمة السياحة العالمية مع  :من خالل اإلحصاءات 19-كوفيد  وطأةفهم  ( م

 ."العالم: منظور إحصائي19-كوفيد 
 

لجميع أصحاب المصلحة   Tourism4SDGs السياحة من أجل أهداف التنمية المستدامة منصةعلى  مخصص حيز (ن

 تم إنشاء منصةو. 19-لكوفيد  الحالي تفشي اللتبادل المبادرات والممارسات السياحية للتخفيف من  ،في مجال السياحة
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Tourism4SDGs   حيث   ،مشاركة أفضل الممارسات السياحية اآلنل ،مشترك ا للعيش المشترك للجميع حيزالتكون

 .هو الوقت المناسب لنا للتعلم والمشاركة واإللهام ،مضى أنه هو اآلن، أكثر من أي وقت
 

 .اإللكترونية مكتبة منظمة السياحة العالميةل مؤقتا اإلستخدام إتاحة (س

 

، كلما أمكن سية التي تم إلغاؤها بسبب األزمةالرئي الفعالياتمنظمة على كيفية إعادة جدولة ال: تعمل أمانة الفعاليات ( ع

 .التواصل االجتماعي طعلى اإلنترنت وعلى وسائمنظمة اليتم نشر معلومات محدثة محددة على موقع وذلك. 
 

بعة المناسبة لألنشطة مع : من أجل ضمان استمرارية األعمال والمتاللجان اإلقليمية اإلفتراضيةاالجتماعات  ( ف

 عبر اإلنترنت.  لجان اإلقليميةامنظمة عقد اجتماعات ال، قررت أعضائها

 

 نحو مدونة دولية لحماية السياح

 

عن عدم وجود إطار قانوني دولي لمساعدة السياح الدوليين في حاالت الطوارئ وعدم وجود  19-كوفيد كشفت أزمة  .41

 .ي الخدمات السياحيةمستهلك حقوق حمايةبعلى المستوى الدولي فيما يتعلق  معايير موحدة
 

، وتم إلغاء الخارجالف من السياح عالقين في ، أدى إغالق الحدود دون إشعار مسبق إلى ترك مئات اآلخالل األزمةو .42

، مما أثر سلب ا على ثقة السياح فيما يتعلق بحقوقهم في المساعدة هور الوضعوسرعان ما تد  .ماليين الرحالت الجوية

، تقوم األمانة بوضع ة أخرى واستئناف السياحة الدوليةمع فتح الحدود مرو. حالت الطوارئوحقوق المستهلك في 

 ، لدعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء الستعادة ثقة السياح.لطوارئلمساعدة السياح في حاالت اتوصيات 

 
، التي أقرتها الجمعية الخدمات السياحية مزوديالتزامات تستند التوصيات إلى مشروع اتفاقية حماية السياح وحقوق و .43

تم تعديلها لتتوافق مع الظروف الخاصة التي أوجدها قد و ،(((XXII)686العامة في دورتها الثانية والعشرين )القرار 

يمكن استخدامها  علما  أنه، 19-كوفيد وبهدف ضمان اتباع نهج منسق لمساعدة السياح الدوليين خالل وباء  ،الوباء

ا في أي حالة طارئة أخ  رى.أيض 

 
يطرح تحديات كبيرة الستعادة ثقة  19-كوفيد السياحة وسيناريو ما بعد  قطاع، فإن تأثير األزمة على عالوة على ذلك .44

السياحة الدولية.  أمام انتعاشعائقا إضافيا  الخدمات السياحية يمستهلكالدولي لحقوق  التشرذمقد يمثل والمستهلك. 

فيها في   3ام العمل الذي أنتجته منظمة السياحة العالمية والدول األعضاء، يقترح األمين العام استخد وبناء على ذلك

أن  يمكنواستخدامه كأساس لوضع مدونة دولية لحماية السياح ي الخدمات السياحية ،الماضي في مجال حماية مستهلك

 .19-كوفيد ر ضمانات كافية للسياح الدوليين في سيناريو ما بعد عض المعايير الدولية الدنيا وتوفب تنسق
 

 –المدونة )انظر الملحق الثامن  لوضع، يقترح األمين العام على المجلس التنفيذي إنشاء لجنة ولتحقيق هذا الهدف .45

بما في ذلك  ،امةيمكن لهذه اللجنة أن تقدم تقريرا  مرحليا  إلى الدورة المقبلة للجمعية العو(. المهام والصالحيات

 المقترحات المتعلقة بالتقيد بالمدونة ومراقبة تنفيذها.

 
 منظمة السياحة العالمية تزعم أنها حاصلة على تزكية من" كوفيدمن  "خالي  الغش في شهادات تكاثر

 
ا بمنظمة السياحة العالمية. تدعي ارتباط عمليات غشفي  تكاثر، أُبلغت بوجود الحالية 19-كوفيد أزمة  بروزعقب  .46

من  سياحة العالمية على شهادات "خاليمزعومة من قبل منظمة المصادقة على بشكل عام  العملياتهذه  وتشتمل

 والمقاصد، وغيرها." فيما يتعلق باألماكن كوفيد 

 
مهور بطبيعة هذه إلبالغ الج كة اإلنترنتبمنظمة على شال، تم نشر تحذير على موقع لمواجهة تكاثر هذه العمليات .47

بأي شكل من بها وال ترتبط  ،منظمة السياحة العالمية غير صادرة عن، وإبالغهم بأن هذه الشهادات الرسائل المضللة

منظمة اليمكن من خالله إبالغ  بالغش،، تم إنشاء حساب بريد إلكتروني للتنبيه عالوة على ذلكواألشكال. أنشطتها. 

 لمواجهتها.اتخاذ اإلجراءات المناسبة  تاحةوإ العملياتهذه  حول

 
ية ووطنية للصحة والسالمة بمبادرات إنشاء بروتوكوالت أو أختام عالمترحب منظمة ال ولئن كانت، ذلك إضافة إلى .48

 هذه المبادرات.ل تصديقالأو  تأييد ال تعطيال   ها، فإنواألمن

 

 وبيئيةحماية التراث: استدامة اجتماعية وثقافية  -سادسا 

 

 
 ,CE/89/8, CE/90/7, CE/93/4(b), CE/94/3(I)(e), CE/95/3(I)(c), CE/100/3(d), CE/103/5rev.2, CE/104/5(a)وثائق المجلس التنفيذي:    3

CE/105/5(a). General Assembly documents: A/19/9add.1, A/20/5(I)(b) Annex Add., A/21/8 (I)(d), A/22/10(i)(c). 
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، تعمل وأهدافها العالمية 2030خطة  تنفيذ سنوات فقط على  10ع تبقي نحن في بداية "عقد العمل" لألمم المتحدة. م .49

، بالتعاون منظمةال باشرت، وتماشيا مع ذلكالمحادثة.  صلبمنظمة السياحة العالمية على التأكد من أن السياحة في 

استقصاء كبيرا ، شأن دعم أهداف التنمية المستدامةب أعضاء منتسبين في المنظمةالذي يتشكل من  الفريق العاملمع 

في   المقاصد في السياحة والممارسات والخطط واالستراتيجيات في  لتقييم كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة جديدا

 .2020النتائج في وستنشر جميع أنحاء العالم . 
 

منظمة عن كثب مع الوكالة اليابانية للتعاون ال، تعمل 2020ون الثاني/يناير لتعاون الموقع في كانبموجب اتفاق ا .50

الدولي بشأن مشروع "مجموعة أدوات بشأن المؤشرات القائمة على المشاريع في مجال السياحة لتحقيق أهداف 

امة بشكل أفضل من د إلى المساعدة على فهم أهداف التنمية المست ، من جملة أمور،يهدف المشروعمية المستدامة". التن

وتحفيز   ،ة المستدامة على طول سلسلة القيم، وتطوير األدوات والسياسات لتعزيز الوعي بالسياحمنظور السياحة

ستوفر هذه المبادرة أدوات ووتدفقات المعونة مقابل التجارة من مجتمع المانحين.  اإلنمائية الرسمية  المعونةزيادة 

 .وأهداف التنمية المستدامة 2030المشاريع السياحية في تنفيذ وإنجاز خطة لقياس كيفية مساهمة 
 

بشأن الناتج  1-9-8الهدف ، المستدامةعلى مؤشرين من أهداف التنمية  من يتولى السهرمنظمة السياحة العالمية هي و .51

ولقد تم استدامة السياحة.  بشأن تنفيذ األدوات اإلحصائية لقياس 1-ب-12الهدف و ،المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة

قاعدة هذين المؤشرين ألول مرة في تمرين عالمي توج بنشر هذه المعلومات في  حولجمع البيانات  2019في عام 

 .2020بريل نيسان/أالعالمية في  أهداف التنمية المستدامة بيانات
 

 االستدامة البيئية

 

في  المبادرة العالمية للبالستيك ، أطلقت منظمة السياحة العالمية كوكب واحد لكجزء من برنامج السياحة المستدامة  .52

مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر. توحد هذه المبادرة قطاع السياحة وراء  السياحة

االقتصاد البالستيكي من خالل الدمج التدريجي لمبادئ واستراتيجيات  رؤية مشتركة لمعالجة األسباب الجذرية للتلوث

تمكن الشركات والحكومات والمجتمع المدني من اتخاذ إجراءات مشتركة  وهيالسياحية.  مالدائري في سالسل القيم

 في  2020يناير ي/كانون الثانالمبادرة في  أطلقتبالنفايات والبالستيك. ولقد والمساهمة في الحد من التلوث البحري 
 .معرض فيتور للسياحة

 
، ألطراف الخامس والعشرين في مدريد ، ومؤتمر امؤتمر قمة المناخ لألمم المتحدة جانبي خالل رسمي  اجتماعظم ن .53

حيث أبرزت الحكومات ومنظمة السياحة العالمية واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الحاجة إلى تسريع 

ااالنتقال إلى مسار منخفض الكربون في السياحة. وفي الدورة الخامس ، تم إصدار ة والعشرين لمؤتمر األطراف أيض 

الذي أعدته منظمة السياحة العالمية بالتعاون  "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالنقل في قطاع السياحةتقرير "

صادي والتنمية. يقدم التقرير دليال  على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مع منتدى النقل الدولي لمنظمة التعاون االقت

يضع األساس لرفع مستوى العمل  وهووآثار وسائل النقل المختلفة.  2030إلى عام  2016النقل السياحي من عام 

 .المناخي في قطاع السياحة
 

ة األعضاء اعتماد ممارسات جديدة ومحسن، واصلت المنظمات كوكب واحد لفي إطار برنامج السياحة المستدامة و .54

وإعادة التدوير وإعادة ، مثل: التغييرات في سالسل التوريد، وتوفير المياه والطاقة، لالستهالك واإلنتاج المستدامين

 تركز علىالتي  "السياحة المستدامة اتمحادثات سياسصدر البرنامج "وأ، وما إلى ذلك. االستخدام، والحد من النفايات

قدمه وزراء السياحة  االلتزامات واالستهالك واإلنتاج المستدامين قيد التنفيذ في عدد من البلدان على النحو الذي

الستكمال سلسلة الندوات عبر اإلنترنت المستمرة بدورة عبر  تدريبات عبر اإلنترنت البرنامج وباشرالمعنيون. 

 .السياحية تركز على رسم خرائط سالسل القيم اإلنترنت
 

الذي أنشأته  منظمة السياحة العالمية عضو في الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجيو .55

وهو يعمل من أجل نهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي وإطار ما بعد عام  ،أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

2020. 
 

خيرها كقوة دافعة العالمية ريادة الطريق في تنمية سياحة الحياة البرية وتسومن المقرر أن تواصل منظمة السياحة  .56

تشيملونغ للحفاظ على النبات  ، بدعم من تبرع رئيسي جديد بقيمة مليون دوالر أمريكي من مؤسسةللحفظ والتنمية

 .في الميدان: منظمة السياحة العالمية الثالث المرفقانظر والحيوان. 
 

لجمعية العامة لألمم المتحدة التي إلى ابإعداد التقارير العالمية واإلقليمية  بانتظام، في إطار مهامها، منظمةالتقوم و .57

 A/RES/74/211 تشكل األساس لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن السياحة المستدامة. القرار األخير هو
 .2019ديسمبر كانون األول/ 19في  وقد اعتمد ، لوسطىلمستدامة في أمريكا ابشأن السياحة المستدامة والتنمية ا
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عملية صنع القرار القائمة على األدلة على تدعم  المستدامة الدولية لمراصد السياحةمنظمة السياحة العالمية شبكة  .58

رصد األداء السياحي من خالل مجموعة مشتركة من مجاالت القضايا التي تشمل إضافة إلى  المقاصد،مستوى 

في   اجتماعها السنوي العالمي خبير في 100العناصر االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وقد رحبت المبادرة بأكثر من 

ا من ومدريد.   .مرصد ا حول العالم 29 شبكةال، تضم 2020أبريل نيسان/اعتبار 
 

إلى تزويد جميع دول العالم بإطار  لقياس استدامة السياحة الشاملالمشروع  يرمي قياس استدامة السياحة: مبادرة .59

 .السياحة على االقتصاد والمجتمع والبيئة على المستويين الوطني ودون الوطني واعتماد مشترك لقياس آثار 

 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  حول قياس استدامة السياحة على اإلطالققدت أول حلقة عمل تدريبية إقليمية ع .60

في و، تايلند(. 2019ر ط الهادئ )كانون األول/ديسمبوبالتنسيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحي

 : تقرير لجنة اإلحصاء، عرض واف لهذا المشروع الشامل.CE/112/4(c)  الوثيقة

 

 االستدامة االجتماعية والثقافية

 

عقد المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة السياحة العالمية فقد تواصل منظمة السياحة العالمية تعاونها مع اليونسكو.  .61

رعاية وكالة السياحة اليابانية، وكالة الشؤون ب، ة: االستثمار في األجيال المقبلةياحواليونسكو حول الثقافة والس

 13إلى  12، من ، اليابانفي كيوتو، ور سمو األميرة أكيكو من ميكاسا، بحضالثقافية، كيوتو، محافظة ومدينة كيوتو

السياحة والثقافة: االستثمار في األجيال إعالن كيوتو بشأن  رئيسية: إلى نتائج وخلص ،2019ديسمبر كانون األول/

ا بالفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية واليابانية(.  القادمة توصيات منظمة  وأعلن في المؤتمر عن)متاح أيض 

ورتها الثالثة ، التي أقرتها الجمعية العامة في د لمستدامة لسياحة السكان األصليينالسياحة العالمية بشأن التنمية ا

 .سهل القراءة لنشرها على الصعيد العالمي وقد صدرت على شكل، عشرينوال
 

لجمعية األلمانية للتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي وا ون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، بالتعامنظمةالأطلقت و .62

. يسلط المنشور الضوء على السياحةالتقرير العالمي عن المرأة في ، الطبعة الثانية التي طال انتظارها من وأمادوس

أساس خطة عمل المرأة في   وهو ،التقدم الذي أحرزه قطاع السياحة العالمية في النهوض بالمساواة بين الجنسين

 .، إلقرارها من قبل المجلسلهذه الوثيقة المرفق السادسفي المتوافرة ، السياحة
 

 للمقاصدتقدير دولي شهادة لإلعالن عن الحائزين على أول  امنبرة لمنظمة السياحة العالمية الجمعية العام وشكلت .63

في عام  (ONCEللمكفوفين ) أونسي شراكة مع مؤسسةبمنظمة الأطلقتها  وقد  عليها،صول حة يمكن اليالسياح

برشلونة )إسبانيا(   دينتام حت، في حين منتقدير دولي هيئة السياحة البرتغالية أول شهادة. وقد ُمنحت 2019

 .إلى مقاصدهمالتسهيل وصول الجميع  خاص تنويهاالهند( تريسور )و

 

السياحة اجتماعات على أساس منتظم بهدف تبادل الممارسات إتاحة المعني ب الفريق العامل لألعضاء المنتسبين عقد  .64

 .قطاع السياحة فيالوصول  بتيسيرالجيدة والمعارف المتعلقة 
 

 السياحة  آلدابفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية ات

 

دورتها الثالثة والعشرين  السياحة وبروتوكولها االختياري في  آلداباعتماد الجمعية العامة لالتفاقية اإلطارية  على أثر .65

تدابير تنفيذ أي  إلعالمها حول إجراءات، وجهت األمانة رسائل إلى جميع الدول األعضاء ( (XXIII)722ر )القرا

 تتعلق باإلتفاقية. تعاهدية 
 

   )unwto.orgtreatydepository@ (ةميإليداع في منظمة السياحة العالقسم ا يقوم،  من االتفاقية 25عمال  بالمادة و .66
نصح الدول التي تسعى إلى التعبير عن موافقتها على تنسيق من المستشار القانوني. لذلك، ، بتبجميع وظائف الوديع

باالتفاقية بتقديم صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إلى قسم اإليداع لضمان معالجة اإلجراء على االلتزام 

 .عاجال
 

تشرين األول/أكتوبر  15ة في مدريد حتى ، فتح باب التوقيع عليها في مقر منظمة السياحة العالميمنذ اعتماد االتفاقية .67

 .18، وفقا للمادة 2020

 
* * * 
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 المرفق األول: قائمة بفعاليات المنظمة

2019 
 

July    

 2-5 

Train the Trainers Course for Tourism 
Educators – Masterclass on Digital 
Transformation in Tourism – Trends and 
Challenges (4of July), through the 
International centre associated with the 
UNWTO Academy 

Estoril, Portugal 

 3-5 

UNWTO Donors Round Table – Tourism 
for Development Facility 2030, side event 
of the World Trade Organization Global 
Aid for Trade Review 
Tourism for Economic Diversification and 
Inclusive Growth in the 2030 Agenda, side 
event of the World Trade Organization 
Global Aid for Trade Review 

Geneva, Switzerland 

 9-10 
2nd UNWTO Tourism Tech Adventure for 
the Americas (EdTech) 

Santiago, Chile 

 16 
Official opening of the International Centre 
associated to the UNWTO Academy  

Estoril, Portugal 

 18 
Webinar on UNWTO/IPSOS Global survey 
on the perception of residents towards city 
tourism 

Virtual 

 22-27 

Maestría OMT – Anáhuac: Política y 
Planificación turística y Destinos turísticos 
Inteligentes para la Maestría en Gestión 
de Destinos Turísticos Anáhuac (online 
and in situ) 

Mexico 

August   

 9 
UNWTO -ICCA Masterclass on Meetings 
Industry  

Tashkent, Uzbekistan 

 26-28 
World Tourism Conference 2019 (5th 
Edition) - Beyond Tourism, Beyond 
Expectations 

Kuala Lumpur, Malaysia 

September    

 9 41th Affiliate Members Plenary Session   
Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 10 
62nd Meeting of the Regional Commission 
for Africa 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 10 
High Level Summit on Innovation and 
Sustainable Development in Tourism 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 10 
High-level Forum on Medical and Health 
Tourism 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 10 
Committee on Tourism and 
Competitiveness (8th meeting) 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 10 
Meeting of the Committee for Review of 
Applications for Affiliate Membership 

Saint Petersburg 

 11 
49th Meeting of the Board of Affiliate 
Members  

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 
12 

Ministerial Debate on Education and 
Employment in Tourism 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 9-13 
23rd session of the UNWTO General 
Assembly 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 13 Executive Council - 111th Session 
Saint Petersburg, 
Russian Federation 
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 19 
Promotional campaign for Membership 
Affiliation 

Seoul, Rep. Korea 

 26 

UNWTO/ADARA Webinar on Measuring 
and Improving the Effectiveness of 
Destination Marketing – Getting Your KPIs 
Right 

Virtual 

 27    
World Tourism Day- Workshop on the 

Tourism Jobs of the future 
India 

 30 
UNWTO Academy Course in the Kingdom 
of Saudi Arabia on “Culture and Heritage 
Tourism”  

Al-Ula & Riyadh, KSA 

October    

 

Oct. 
2019 – 
Jul. 
2021 

UNWTO-UOC Master course on “Strategy 
and Sustainable Management of Tourism 
Destinations” at the Open University of 
Catalonia 

Spain 

 8 

UNWTO Academy Masterclass on Future 
in Tourism Education, through the 
International Centre associated with the 
UNWTO Academy 

Lisbon,Portugal 

 9 
UNWTO-ICCA Masterclass on Meetings 
Industry 

Nursultan, Kazakhstan 

 9-12 
 8th UNWTO Global Summit on Urban 
Tourism 

Nursultan, Kazakhstan 

 14-15 2019 Global Tourism Economy Forum Macao SAR 

 16-17 
Chimelong International Forum on Tourism 
Development 

Guangzhou, China 

 17 
UNWTO/Chimelong Media Relations and 
Communication on Wildlife Conservation 
Workshop 

Guangzhou, China 

 17-19 
13th UNWTO/PATA Forum on Tourism 
Trends and Outlook 

Guilin, China 

 22-23 2019 Global INSTO Meeting 
UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

 23-30 

2nd International University Forum 
“Sustainable Development Goals, 
Tourism and Human Rights. Innovation 
and the jobs of the future in the Camino 
de Santiago” 

Santiago de 
Compostela, Spain  

 24-25 

UNWTO Grow with Google Masterclass on 
Digital Marketing and Promotion, through 
the International Centre associated with 
the UNWTO Academy  

Lisbon, Portugal  

 24 
3rd Ministerial Roundtable, Tourism EXPO 
Japan 2019 

Osaka, Japan 

 25-26 9th G.20 Tourism Ministers' Meeting 
Kutchan, Hokkaido, 
Japan 

 
27/10 – 
03/11 

UNWTO Practicum Workshop on "Digital 
Skills" 

Madrid, Spain and 
Andorra, Principality of 
Andorra 

November    

 4-6 
UNWTO & WTM Ministers’ Summit 2019: 
Technology for Rural Development 

London, United Kingdom 

 5 

Report Launch: Global Report on Women 
in Tourism, Second Edition. In 
collaboration with UN Women, GIZ, World 
Bank Group and Amadeus 

London, United 
Kingdom 

 18-19 
23rd Meeting of the World Committee on 
Tourism Ethics 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

 18-20 INSTO Asia Workshop Siem Reap, Cambodia 

 20 
UNWTO-Amadeus Masterclass on Data 
for Better Tourism Planning and 
Management 

Vilnius, Lithuania 

 19-21 The World Innovation Summit for Doha, Qatar 

https://www.unwto.org/node/9663
https://www.unwto.org/node/9663
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Education (WISE) 

 21-22 
Workshop on Tourism Planning and 
Management 

Pyongyang, DPR Korea 

 25-27 
Regional Conference on Women 
Empowerment in Africa & Tourism 
Challenge 

Accra, Ghana 

 28 
Freetown Forum on Women's 
Entrepreneurship in Tourism in 
collaboration with World Bank Group 

Freetown, Sierra Leone 

  TBC 

 UNWTO Regional Conference on 
Education, Employment and Community 
Development - Responding to the 
Attainment of SDG's  

 Maldives 

 TBC 
UNWTO High-level Investment Seminar: 
Colombia 

Bogotá, Colombia 

 27 – 4 
8th IFT Training Programme in 
collaboration with UNWTO 

Macao SAR 

December    

 
5 

UNWTO-ICCA Masterclass on Meetings 
Industry 

Batumi, Georgia 

 5-6    
4th UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism 

Valle de Colchagua, 
Chile 

 
12-13 
 

4th UNWTO/UNESCO World Conference 
on Tourism and Culture: Investing in 
Future Generations 

Kyoto, Japan 

 13-15 

UNWTO Academy Regional Workshop in 
Mexico on “El turismo y participación 
comunitaria: Una visión sostenible para el 
desarrollo” 

Cancún, Quinta Roo, 
Mexico 

 14-15 
UNWTO Tourism Tech Adventures: 
Reviving Heritage 

Doha, Qatar 

 
 

2020 

 
January    
 16-17 UNWTO Acceleration Programme Madrid, Spain 

 20-25 
UNWTO-Anáhuac Doctorado 
Internacional en Turismo sobre 
“Comunidad y Cultura en el Turismo” 

Mexico 

 21 
Final of the Second Global Startup 
Competition 

FITUR, Madrid, Spain 

 22 
Launch of the UNWTO Global Tourism 
Dashboard 

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Expert meeting on Tourism and SDGs: 

Case studies by the UNWTO Affiliate 
members 

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Affiliate Members Corner: Unleashing the 

power of the private sector 
FITUR, Madrid, Spain 

 23 UNWTO Session at FITUR Talent FITUR, Madrid, Spain 

 
24 Committee on Tourism and 

Competitiveness (9th meeting) 
FITUR, Madrid, Spain 

 24 
Awards Ceremony: Accessible Tourism 
Destination (ATD2019) 

FITUR, Madrid, Spain 

 24 
50th Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

FITUR, Madrid, Spain 

February    

 20-22 
UNWTO Global Tourism Investment 
Forum in Africa 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 26 
UNWTO Academy - Amadeus 
Masterclass on Data for Better Tourism 
Planning and Management 

Podgorica, Montenegro 

 
26 Launch of the 1st edition of the UNWTO 

Students’ League – Global edition  
Virtual 

https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
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March    
 19 Global Tourism Crisis Committee  1st Virtual Meeting 

 25 Global Tourism Crisis Committee  2nd Virtual Meeting 

April    

 3 
Live webinar sobre RUTAS: Metodología 
para el Fortalecimiento  de iniciativas de 
turismo rural comunitario 

Virtual 

 15-17 

Live webinar sobre “El conocimiento 
turístico – Base para la eficiencia de 
empresas y destinos hacia los Destinos 
Turísticos Inteligentes” 

Virtual 

 16 Global Tourism Crisis Committee  3rd Virtual Meeting 

 17 
Quo Vadis Tourism UNWTO Webinar: 
Communicating Crisis: pre, during, post 
COVID-19 

Virtual 

 17 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 
tourism (Spanish) 

Virtual  

 21 
Live webinar “Smart and Agile Tourism in 
real time” 

Virtual  

 23 
Live Webinar Managing Effective Crisis 
Communication – RDAF 

Virtual  

 24 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 
tourism (English) 

Virtual  

 24 G20 Meeting on COVID-19 Virtual 

 27 

UNWTO Webinar on the impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data 
(European insights) 

Virtual 

 28 
UNWTO Asia-Pacific Webinar on 
Communicating Crisis: During and Post 
COVID-19 

Virtual  

 30 

UNWTO Webinar on the impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (African 
insights) 

Virtual 

May    

 4 
UNWTO Middle East Webinar on 
Communicating Crisis: During, Post 
COVID-19 

Virtual 

 5 
Webinar: Quo Vadis Tourism Series. 
"Exhibitions and Events: what future after 
Covid19?" 

Virtual 

 5 
El impacto del COVID-19 en el turismo – 
Tratando de dar sentido a tantos o tan 
pocos datos – American Insight 

Virtual 

 7 

UNWTO Webinar: The impact of COVID-
19 on Tourism-Trying to make sense of so 
much or so little data - Asia and the 
Pacific Insights 

Virtual 

 8 
Seizing the opportunity: Enhancing digital 
skills for the development of rural tourism 
in post Covid-19 

Virtual 

 11 

UNWTO Webinar on The impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (Middle 
East insights) 

Virtual 

 12 
Webinar: SEO – Cómo conseguir que una 
organización turística aparezca en las 
primeras posiciones de Google 

Virtual 

 14 
Webinar - “SMART Travel and 
Education/Business. Beyond COVID-19” 

Virtual 

 14 Réaligner nos priorités en période de Virtual 
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COVID-19 : quelles mesures pour une 
relance du secteur du tourisme en 
Afrique? 

 15 
Webinar Basque Culinary Centre (BBC)-
OMT: ¿Cómo afrontar el futuro del turismo 
gastronómico? 

Virtual 

 19 

Expert Live Webinar: La Publicidad en 
Internet – Cómo crear campañas efectivas 
en Google y en Facebook/Instagram en 
organizaciones turísticas 

Virtual 

 20 
UNWTO Live Webinar - Wine tourism post 
Covid 19  

Virtual 

 21 
BCC – UNWTO Webinar: How do we face 
the future of Gastronomy Tourism? 

Virtual 

 26 
Live Webinar: Como utilizar Instagram 
para promocionar el Turismo Cultural – 
Buenas prácticas 

Virtual, in Spanish 

 28 Global Tourism Crisis Committee  4th Virtual Meeting 

June    

 

2 Live Webinar: Cómo incrementar la 
conversión de un sitio web de una 
organización turística – Experiencia de 
Usuario y Analítica web 

Virtual, in Spanish 

 5 
Meeting of the World Committee on 
Tourism Ethics - special session on the 
ethical aspects of post-COVID19 tourism 

Virtual Meeting 

 
8 63rd meeting of the Regional Commission 

for Africa  
Virtual meeting 

 18 
65th meeting of the Regional Commission 
for the Americas  

Virtual meeting 

 25 
65th meeting of the Regional Commission 
for Europe 

Virtual meeting 

 30  
32nd joint meeting of the Regional 
Commissions for Asia and the Pacific &  

Virtual meeting 

 30 
UNWTO Webinar para las Américas: 
Maximizando el big data para generar 
valor en el mercado doméstico 

Virtual meeting 

 
tbc Final of the 1st edition of the UNWTO 

Students’ League 
Virtual, English 

July    

 6 
46th meeting of the Regional Commission 
for the Middle East  

Virtual meeting 

 6 
UNWTO/IFC Market Intelligence 
Masterclass for Africa: 
Big Data for Planning and Recovery 

Virtual meeting 

 7 
UNWTO Webinar: Ready for take-off? 
What do travellers expect from 
destinations 

Virtual meeting 

 27 
The future of the hospitality sector post 
COVID-19: Middle East insights 

Virtual meeting 

 
27-30 
(tbc) 

14th UNWTO Asia-Pacific Executive 
Training Programme on Tourism Policy 
and Strategy 

Phnom Penh, Cambodia 

August    
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September    

 15-17 112th session of the Executive Council Tbilisi, Georgia 

October    

 tbc Conference on Tourism and Accessibility  Ecuador 

 tbc UNWTO Tourism Tech Adventure Colombia 

 tbc 
UNWTO World Congress on Sports 
Tourism 

Lloret de Mar, Spain 

 7 Oct. G20 Tourism Ministers Meeting Saudi Arabia 

 15-18 
5th UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism 

Alentejo, Portugal 

November    

 tbc 
UNWTO Conference on Tourism and the 
Audiovisual Industry 

Riviera Maya, Mexico 

 tbc 42nd Affiliate Members Plenary session   Madrid, Spain  

 
tbc 51st Meeting of the Board of Affiliate 

Members  
Madrid, Spain 

December    

tbc  
UNWTO Tourism Tech Adventure & 
National Tourism Startup 
Competition 

Brazil 

 8-10 2020 Global Tourism Economy Forum Macao SAR 
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 قائمة بمنشورات المنظمة والمنتجات المتوافرة عبر اإلنترنت  المرفق الثاني:

COVID-19 and Vulnerable Groups 

UNWTO has developed the measures in collaboration with relevant international, national and local 
partners to help governments and businesses craft an inclusive response to COVID-19, ensuring that no 
one is left behind. It presents immediate response and recovery measures for women, people with 
disabilities and indigenous communities. 

COVID-19: Measures to Support Travel and Tourism 

This compilation of country and international policy responses aims to share and monitor worldwide 
measures to mitigate the effects of COVID-19 crisis in the travel and tourism sector and accelerate 
recovery. 

COVID – 19: related travel restrictions, a global review for tourism 

A series of reports, published at a time of unprecedented disruption for the sector, show that all global 
destinations have imposed restrictions on travel since January 2020, including complete bans on all travel 
as they work to contain the pandemic. 

COVID-19 Courses, Webinars and Online Resources website 

Considering the COVID-19 situation, UNWTO Academy has made available to everybody, a set of 
different online Education and Training units on different topics - from us and from our Partner Institutions. 
This catalogue of online resources is constantly updated with the contribution of UNWTO TedQual 
Certified institutions, UNWTO Affiliate members, and other collaborating institutions and organizations. 
This new web also includes Articles & publications written and offered online by partners on a broad 
range of subject areas. 

Compendium of Tourism Statistics, Data 2014 – 2018, 2020 Edition 

Deriving from the most comprehensive statistical database available on the tourism sector, the 
Compendium of Tourism Statistics provides statistical data and indicators on inbound, outbound and 
domestic tourism, as well as on the number and types of tourism industries, the number of employees by 
tourism industries, and macroeconomic indicators related to international tourism. The 2020 edition 
presents data for 203 countries from 2014 to 2018, with methodological notes in English, French and 
Spanish. 

Yearbook of Tourism Statistics, Data 2014 – 2018, 2020 Edition 

The Yearbook of Tourism Statistics focuses on data related to inbound tourism (total arrivals and 
overnight stays), broken down by country of origin. The 2020 Edition presents data for 197 countries from 
2014 to 2018, with methodological notes in English, French and Spanish. 

Turismo en Iberoamérica – Creando oportunidades para todos (in Spanish only) 

Esta nueva edición sobre el turismo en Iberoamérica reúne las diferentes tendencias de este sector 
presentes en los 22 países de la región. Además de incluir la gastronomía, el turismo rural y la 
innovación, se presenta un detallado informe sobre las llegadas internacionales y los ingresos en la 
Comunidad Iberoamericana. 

Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism Market 

The Chinese outbound tourism market is already very strong and has huge potential to grow further still. 
These guidelines from the China Tourism Academy and UNWTO offer valuable insights into the factors 
motivating Chinese tourists to travel. It also presents a valuable toolkit to guide destination managers and 
decision makers on the best way to tap into this lucrative and productive market. 

Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism Market 

These guidelines from the China Tourism Academy and UNWTO offer valuable insights into the factors 
motivating Chinese tourists to travel. It also presents a valuable toolkit to guide destination managers and 
decision makers on the best way to tap into this lucrative and productive market. 

UNWTO World Tourism Barometer 

UNWTO delivered four regular issues of the UNWTO World Tourism Barometer, under the period under 
review (September 2019, November 2019, January 2020 and May 2020).   

https://www.unwto.org/covid-19-inclusive-response-vulnerable-groups
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-and-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/covid-19-travel-restrictions
https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421459
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421442
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421497
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421138
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421138
https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/18/1
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UNWTO International Tourism Highlights, 2019 Edition 

The UNWTO International Tourism Highlights, 2019 Edition, covers main trends on international tourism 
in 2018. The 2019 Edition was released with a new format with improved visualization.    

UNWTO Tourism Data Dashboard 

The UNWTO Tourism Dashboard - insights on key performance indicators for inbound and outbound 
tourism at the global, regional and national levels 

Tourism in the BSEC Region, 2019 Edition  

The 2019 update presents the latest international tourism trends of the 12 Member Countries belonging to 

the Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). 

UNWTO Regional Conference on Sustainable Development through Tourism – Proceedings Thimphu, 
Bhutan, 03 June 2019 

This report captures the main themes, presentations and discussions of the conference. Its purpose is to 
widely disseminate conference insights and recommendations and reaffirm UNWTO and member state 
commitment to share lessons and good practice, thereby promoting sector sustainability. 

UNWTO/Chimelong report on Sustainable Development of Wildlife Tourism in Asia and the Pacific 

Set within the framework of the UNWTO/Chimelong Initiative, this report illustrates 13 good practice 
cases in wildlife tourism. A further 5 snapshots are examined briefly to illustrate the breadth and 
importance of wildlife tourism across Asia and the Pacific. In order to reflect the diversity in both 
geographical scope and market segment of the sector, a variety of operations were selected including 
examples from the private sector, the accommodation and transport sectors, as well as from visitor 
attractions. At the same time, the report offers a range of examples of tourism being used to safeguard 
habitats and species, both terrestrial and marine. 

Recommendations on Sustainable Development of Indigenous Tourism 

The aim of these Recommendations is to encourage tourism enterprises to develop their operations in a 
responsible and sustainable manner, while enabling those indigenous communities that wish to open up 
to tourism to take full grasp of opportunities that come along, following a thorough consultation process. 

Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results 

UNWTO and the International Transport Forum (ITF) embarked on this research project with the aim of 
providing evidence of the CO2 emissions from tourism and the implications of the different modes of 
transport. The report provides insights into the evolution of tourism demand across the different global 
regions up to the year 2030. It also presents the expected transport-related CO2 emissions of the tourism 
sector against the current ambition scenario for the decarbonization of transport. 

Global Report on Women in Tourism – Second Edition 

The Global Report on Women in Tourism 2010 provided the first look and a baseline study on the 
situation of women in the tourism sector. This second edition of the report considers how the situation has 
evolved since then and provides a thorough assessment of tourism’s contribution towards United Nations 
Sustainable Development Goal 5 – to achieve gender equality and empower all women and girls. The 
report has an extended geographical scope, additional in-depth industry analysis and contains a rich 
tapestry of case-studies that illustrate how women around the world are using tourism as a vehicle for 
empowerment and development. 

The Future of Work and Skills Development in Tourism – Policy Paper 

This paper prepared by the World Tourism Organization (UNWTO) in collaboration with its Affiliate 
Member CEGOS and benefitting from International Labour Organization (ILO) contributions within the 
framework of the 9th Meeting of Tourism Ministers of the G20, presents the emerging realities resulting 
from the transformations affecting the current and future of work in tourism. Also available in Spanish. 

UNWTO/GTERC Asia Tourism Trends – 2019 Edition 

The UNWTO/GTERC Asia Tourism Trends – 2019 Edition, the sixth annual report in the series, highlights 
in its first chapter the rapidly growing tourism sector in Asia and the Pacific. The 2nd chapter examines 
the potential of the Chinese outbound tourism market, the world’s largest in both numbers and 
expenditure, to South America, with particular emphasis on Argentina and Brazil. The third chapter 
focusses on Health Tourism in Asia. Encompassing both wellness and medical tourism, Asian 
destinations have long been pioneers in embracing this sector. The final chapter is related to Sports 
Tourism in Asia, ranging from mega events to the rise of e-sports, as well as marathons, walking tourism 
and cycle tourism. The chapter shows how all of these can drive community development and therefore 
help meet several key Sustainable Development Goals. 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421152
https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421381
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421312
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421312
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421572
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421299
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416660
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420384
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421213
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420360
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New Business Models in the Accommodation Industry - Benchmarking of Rules and Regulations in the 
Short-term Rental Market 

Building upon UNWTO’s 2017 publication New Platform Tourism Services (or the so-called Sharing 
Economy) – Understand, Rethink and Adapt, this report provides an analysis and benchmarking of 21 
case studies in terms of the rules and regulations applied to the short-term rental market, focusing on 
three key areas: 1) fair competition; 2) consumer protection; and 3) planning and sustainability. 

 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421084
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421084
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 المرفق الثالث: منظمة السياحة العالمية في الميدان

 
TECHNICAL COOPERATION ON-GOING PROJECTS 

 
AFRICA 

 

 
Name Start and end 

date, place 
Beneficiary Donor  

Institution 
Date of 

Completion 
Remarks 

Formulation of a Tourism 
Marketing and Promotion 
Strategy 

2018-2020 
Algeria 

Ministry of Tourism UNDP 2020 Agreement signed. 
Last Phase: Branding component, 
implemented in March 2020. 
Tourism Marketing and Promotion 
Strategy to be shared with the 
Government in May 2020. 
Third mission to be considered in 
October 2020 to make any 
adaptations to the Strategy in the 
Covid-19 context. 

Needs Assessment mission to 
prepare a comprehensive 
project proposal focused on 
formulating a Tourism Policy 
and Master Plan, reviewing and 
improving the tourism statistics, 
plus a value chain analysis of 
the country. 

2019-2020 
Angola 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism  2020 Agreement to be signed in June 2020.   
 
Project launch: expected for mid-2020. 

Formulation of a Sustainable 
Tourism Master Plan for 
Kasane/Kazungula  

2020-2021 
Botswana 

Ministry of 
Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of 
Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

2021 Agreement signed.   
Launch of project expected for 
September 2020.  

Formulation of a Sustainable 
Tourism Master Plan for 
Botswana  

2020-tbd 
Botswana 

Ministry of 
Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of 
Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

tbd according to 
the start date 

Agreement is currently being revised 
by the Ministry. 
 
Project activities expected to be 
launched in September 2020. 

Preparation of a Tourism Code 
(Law) 

June-October 
2020 

Comoros 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism 2020 Agreement to be signed in May. 
Project to be launched in June. 

Training needs assessment and 
formulation of a training strategy 

2019-2020 
Côte d’Ivoire 

Ministry of Tourism 
and Leisure 

Ministry of Tourism 
and Leisure 

2020 Agreement signed. 
Strategy completed – 1 component to 
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for Côte d’Ivoire’s tourism 
sector. 

be completed by the Ministry. 

Formulation of the National 
Tourism Policy for the 
Democratic Republic of Congo 

2020 
Democratic 
Republic of 

Congo 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism 2021 Agreement signed. 
Starting date: postponed due to Covid-
19. 
Tentative date: September 2020. 

Enhancing Economic 
Diversification Project: 
Component 1: Development of 
a Tourism Marketing Strategy 
and Implementation Plan.  
Component 2: Facilitate the re-
establishment of the Lesotho 
Council for Tourism.  
Component 3: Feasibility 
Studies of Potential Tourism 
Projects aimed to Attract 
Investment  

2019- 
2020: tbd due to 

COVID-19 
Lesotho 

Ministry of Tourism, 
Environment and 
Culture 

African 
Development Bank 
(AfDB) 

2020 Agreement signed for the 3 
Components. 
Component 2: Completed in April 
2020.  
Component 3: re-scheduled to 
commence in August 2020 
Govt and UNWTO currently in 
negotiations to modify Component 1 to 
address issues related to impact of 
COVID-19 on the tourism sector.  

Development of Tourism 
Statistics and Tourism Satellite 
Account 

March 2019 
May 2021: tbd 
due to COVID-
19 
Malawi 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

May 2021 Project activities commenced in July 
2019 – three missions undertaken in 
2019.  Three more missions planned 
for 2020-2021. 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

June 2013 – 
December 2021 

Morocco 

Ministry of Tourism, 
Air Transport, 

Handicrafts, and 
Social Economy 

UNDP December 2021 Once the decrees on Hotel 
Classification are officially approved by 
the Government, UNWTO will conduct 
official Mystery guest visits in 1600 
establishments.   

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

2017 –ongoing 
Republic of 

Congo 

Ministry of Tourism 
and Environment 

UNDP December 2020 Preparation of a Tourism Law and 
Governance scheme: on-going. 
Component 2 (training of inspectors) 
and 3 (classification of hotels) to be 
implemented once the Tourism Law is 
approved.  

Preparation of a Tourism Law 
and Governance scheme for the 
implementation of a hotel 
classification scheme in 
Republic of Congo 

2020 
Republic of 

Congo 

Ministry of Tourism 
and Environment  

UNDP 2020 This is linked to the ongoing project on 
Hotel Classification. The preparation of 
the Tourism Law will provide the legal 
framework for the implementation of 
the hotel classification scheme, which 
is on-going. 

 Development of Tourism 
Statistics System and TSA 
 

2018- 
2021: tbd due to 

COVID-19 
3-years Project 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

2021 First year activities: completed.   
Year II activities commenced in April 
2020 with experts providing technical 
assistance remotely.  
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Seychelles 

Tourism Capacity Building for 
Local Government 

2020- tbd 
 

South Africa 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism tbd according to 
the start date 

Agreement about to be signed.  Due to 
COVID-19, Government and UNWTO 
currently discussing whether to provide 
remote training.   

Development of a Tourism 
Resource Centre in Livingstone 

2016-Dec 2021 
Zambia 

Ministry of Tourism  Korean Tourism 
Organization/ST-
EP Foundation 

December 2021 Agreement signed. 
Project activities ongoing. Currently 
waiting for progress report to transfer 
final installment, thus completing the 
project. 

Sustainable Tourism 
Development and Wildlife 
Conservation in Hwange 
National Park 

2018-Dec 2021 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism Chimelong  December 2021 Agreement signed. Project activities 
ongoing: waiting for the work plan of 
the project’s next phase.  
Planned to commence once COVID-19 
lockdown measures have been lifted. 
 

 
 
AMERICAS 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Date of 
Completion 

Remarks 

Development of Tourism 
Statistics and Tourism 
Satellite Account (Phase II) 

2017-2020 
Aruba 

Ministry of Economic Affairs 
and Communications 

Central Bureau of Statistics 
(CBS) 

April 2020 Completed.  Workshop to 
present the TSA held in 
February 2020.   

Technical assistance in 
tourism statistics for 
Honduras  
 

2020 
Honduras 

Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT) 

Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT) 

December 
2020 

Agreement to be signed. 
This will be the fourth 
consecutive year in which 
IHT will fund UNWTO 
technical assistance in 
tourism statistics. 
Dates for the field mission 
to be scheduled at a later 
stage, in accordance with 
Covid-19 context. 

Strengthening Tourism 
Statistics and Data 

2020-2021 
Peru 

Ministry of Foreign Trade 
and Tourism 
(MINCENTUR) 

World Bank tbd 
according to 
the start 
date 

Agreement signed in March 
2020. 
Activities expected to start 
in June 2020 with remote 
technical assistance. 
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ASIA AND THE PACIFIC 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Date of 
Completion 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Yunnan Province  
 
Phase II: Source market 
strategy for the French 
Market 

2018-March 2020 
Yunnan Province, 
China 

Yunnan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government March 2020 Both strategies have been 
approved. Final training 
seminar carried out in 2020 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Hainan Province 
 
Phase II: Source market 
strategies for the Australian, 
German and Indonesian 
Market 

Nov 2018 – Dec 
2020 

Hainan Province, 
China 

Hainan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government Dec-2020 All strategies submitted to 
Hainan. Final project review 
meeting to be scheduled in 
2nd semester 2020.  

Component I: Tourism 
Master Plan for Heilongjiang 
Province 
 
Component II: Master Plan 
for Snow and Ice Tourism 

April 2019-Mid- 2020 
Heilongjiang 
Province, China 

Heilongjiang Provincial 
Tourism Commission 

Provincial Government Mid-2020 Final review meeting and 
training seminar carried out 
in January 2020. Final 
plans submitted to 
Heilongjiang.  

Phase I: International 
Tourism Destination Plan for 
Jinan City, Shandong 
Province 
 
Phase II: Marketing Strategy 
for Jinan City for the 
Expatriate Source market 
(Phase II) 

Nov 2019 – Dec 
2020 

Jinan City, 
Shandong 

Province, China 

Jinan City Tourism 
Commission 

Provincial Government Dec 2020 Project activities launched 
in November 2019 

Capacity Building for Local 
Government, and the 
Development of a System of 
Tourism Statistics and 
Tourism Satellite Account in 
Mongolia  
 

Nov 2019 (signed 
agreement) – Dec 
2022, Mongolia 

Ministry of Environment and 
Tourism of Mongolia 

Ministry of Environment 
and Tourism of Mongolia 

Dec. 2022 Agreement signed.  Project 
launch postponed due to 
COVID-19.  Expected to 
commence in September 
2020 
 

Development of a 
Strengthened System of 
Tourism Statistics for 

2018-2021 
Myanmar 

Ministry Hotels and Tourism 
of Myanmar 

International Trade Center June 2021 Total of 4 capacity-building 
missions completed.  
Mission V – scheduled for 
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Myanmar and the States of 
Kayah and Tanintharyi 

April 2020 was postponed 
due to COVID-19.  It will be 
replaced through remote 
technical assistance.  A 
total of 7 missions are 
planned for during this 
project.  
 

Updating the Myanmar 
Tourism Master Plan 

2020-tbd 
Myanmar 

Ministry Hotels and Tourism Luxembourg Agency for 
Development Cooperation 

tbd 
according to 
the start 
date 

Agreement signed in 
Nov.2019.  Initial evaluation 
of the tourism sector 
completed in December 
2020.  Remaining activities, 
scheduled for March 2020, 
postponed due to COVID-
19.  UNWTO is currently in 
discussions with Ministry 
and Donor to see how to 
re-align project activities to 
address impacts of COVID-
19 on the tourism sector. 
 

 Development of an 
experimental Tourism 
Statistics and Tourism 
Satellite Account  

2019-2020 
Nepal 

Ministry of Culture, Tourism 
and Civil Aviation 

UNDP December  
2020 

A total of 2 capacity 
building missions were 
undertaken in 2019.  Due to 
COVID-19, project activities 
for 2020 have been re-
scheduled.  A third mission, 
scheduled for April 2020, 
has been postponed to 
September.  In the 
meantime, technical 
assistance is being 
provided remotely. 

Strengthening the National 
Tourism Statistical System 
and Compilation of TSA 
tables 

2020- tbd 
 (2 years) 
Sri Lanka 

Tourism Development 
Authority 

Sri Lanka Tourism 
Development Authority 

tbd 
according to 
the start 
date 

Agreement about to be 
signed.  Project activities 
scheduled to commence in 
second half of 2020. 
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EUROPE 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Date of 
Completion 

Remarks 

Tourism and Women 
Empowerment 

Feb 2020 –Dec 
2021 
Moldova 

Moldova Investment 
Promotion Agency 

Estonian Development 
Cooperation  

Dec 2021 First expert mission 
tentatively planned for June 
2020 

Uzbekistan: Integrated 
Cultural Heritage Framework 
– Capacity Building for 
Tourism Development in 
Khiva and Khorezm Region 

June 2019 – Dec 
2020, Khorezm, 
Uzbekistan 

Khorezm Region, Regional 
Tourism Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

Dec. 2020 All planned missions have 
been completed. 
Agreement extended from 
14 June 2020 to 31 
December 2020, due to 
Covid-19 outbreak and 
related national measures. 
3rd Data Collection for the 
Tourists’ Study postponed; 
dependent on Covid-19 
development. 

      
      

Tourism Diversification 
Strategy for the Khorezm 
region, excluding the city of 
Khiva but including South 
Karakalpakstan 

TBC -  Khorezm, 
Uzbekistan 

Khorezm Region, Regional 
Tourism Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

TBC Framework agreement 
between UNWTO and 
EBRD signed.  Project 
activities scheduled to 
commence in second half 
of 2020. 
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MIDDLE EAST  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Date of 
Completion 

Remarks 

Evaluation of the Hotel 
Classification System 

2020-tbd 
Oman 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism tbd 
according to 
the start 
date 

Agreement is being revised 
by Oman 

Annual Tourism Experience 
Awards Program 

2018-2020 
Qatar 
 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

2020 Project activities 
commenced in 2018 – 
categories for awards 
determined, application 
forms and all related 
documentation and website 
designed, criteria for 
awards formulated, and jury 
members selected. Launch 
of the Awards programme 
was put on hold in 2019 
due to administrative 
changes in NCT.  Awards 
programme scheduled to 
be launched in 2020 after 
COVID-19 lockdown 
measures are lifted. 

Evaluation of the National 
Tourism Statistical System 
and Calculation Methodology 
of Inbound Tourism and 
Tourism Expenditure 

December 2019 
2020 
KSA 
 

The Saudi Commission of 
Tourism and National 
Heritage  

The Saudi Commission of 
Tourism and National 
Heritage 

2020 Completed.  Mission 
undertaken in February 
2020.  Report submitted 
and approved in April 2020.  
completed, pending 
Ministry approval of the 
final report. 

Human Capital Development 
Strategy for Saudi Arabia  
Development of a Capacity 
Building Plan for public and 
private sector employees in 
the tourism industry 

October 2019 
KSA 

The Saudi Commission of 
Tourism and National 
Heritage  

The Saudi Commission of 
Tourism and National 
Heritage 

2020 This consists on an 
evidence based (using 
workforce development 
analysis) Tourism Human 
Capital Strategy that 
supports the Tourism 
Development Strategy for 
the country. 

Measuring the Sustainability 
of Tourism (MST) in Saudi 
Arabia 
 

October 2019 The Saudi Commission of 
Tourism and National 
Heritage  

The Saudi Commission of 
Tourism and National 
Heritage 

2020 UNWTO is conducting an 
in-depth assessment of the 
current statistical and 
institutional situation for 
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measuring the sustainability 
of tourism in Saudi Arabia 
in view of expanding the 
scope of the MST pilot 
study held in the country in 
2018. Insights on the 
expansion of the MST pilot 
study will provide useful 
information for the G20 
Saudi Presidency. 

Formulation of a Tourism 
Law 

December 2018 – 
March 2020 
UAE 

Ministry of Economy Ministry of Economy  Draft Law submitted to 
Government in March 2020 
and currently under review 
by Government. 

Improving and strengthening 
the National Tourism 
Statistical System, and 
compilation of TSA tables 

2020-tbd 
UAE 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness 
and Statistics Authority 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness 
and Statistics Authority 

tbd 
according to 
the start 
date 

Agreement is under 
revision by UAE parties. 
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المنتسبينالمرفق الرابع: تحديث حول حوكمة األعضاء   

Electoral process to renew the Board of Affiliate Members. On July 2019, the election process for the 
Members of the Board of the Affiliate Members for the period 2019-2021 was completed successfully, 
through a secured online voting platform. Furthermore, the formal constitution of the newly elected Board 
of the Affiliate Members took place during the 23rd UNWTO General Assembly, during which the 
Members of the Board proceeded to the election of the Chair and the two Vice-Chairs. The updated 
composition of the Board of Affiliate Members 2019-2021 is attached to the present Report (Annex IV-A).  

Partnerships with Affiliate Members: Signing of Memoranda of Understanding. As an important step 
to improve the effective integration of the Affiliate Members within UNWTO and to strengthen and 
formalize strategic collaboration and partnerships, UNWTO encouraged the signing of agreements and 
Memoranda of Understanding between UNWTO and interested Affiliate Members. A list of signed 
agreement during this period is attached to the present report. (Annex IV-B) 

Working Group for the revision of the Rules of Procedure of the Affiliate Members and of the 
Committee for the Review of Applications for Affiliate Membership: The Secretary-General would 
like to review the Rules of Procedure of the Affiliate Members and those of the Committee for the Review 
of Applications for Affiliate Membership. A proposal is described in Annex IV-C. 

Expand Affiliate Membership through promotional campaigns. UNWTO has focused on activity 
regions which are less represented (Africa and the Middle East), in close collaboration with the UNWTO 
Regional Departments. During the analysed period, Affiliate Members Department organized promotional 
campaigns in Seoul, Korea (September), Nur-Sultan, Kazakhstan (October), Buenos Aires, Argentina 
(November) and Maldives (February 2020). 

  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/Board-of-Affiliate-Members-2019-2021.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/Board-of-Affiliate-Members-2019-2021.pdf
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2021-2019ألف: قائمة أعضاء مجلس األعضاء المنتسبين  -المرفق الرابع: الملحق   

Board of the Affiliate Members 2019 – 2021/ Junta Directiva de los Miembros Afiliados 2019 – 2021 

 

Chair: FITUR - Mrs. Ana Larrañaga, Director, Exhibitions Business Unit (Spain / España) 

First Vice - Chair: THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (United States of America / Estados 

Unidos de América) 

Second Vice-Chair: CHAMELEON 

 

Europe / Europa 

1. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID (AEHM) (Spain / España) 

2. ESTUDIS D'HOTELERIA I TURISME CETT, SA (Spain / España) 

3. GLOBAL JOURNEY CONSULTING (Spain / España) 

4. IATA - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCATION (Switzerland / Suiza) 

5. KALAM (Spain / España) 

6. RED ESPAÑOLA DE TURISMO ACCESIBLE- RED ESTABLE (Spain / España) 

7. NECSTOUR - THE NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND 

COMPETITIVE TOURISM (Belgium / Bélgica)  

8. SKÅL INTERNATIONAL (Spain / España) 

9. TURISME DE BARCELONA (Spain / España) 

Americas  

10. CAMARA ARGENTINA DE TURISMO (CAT) (Argentina) 

11. ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA (COTELCO) (Colombia)  

12. GRUPO XCARET (Mexico / México) 

Africa / África 

13. SEYCHELLES SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION (SSTF) (Seychelles) 

14. TOURIST ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT FOR LOCAL AND REGIONAL INVESTMENTS/CSO-NGO (Morocco / 

Marruecos) 

East Asia and the Pacific / Asia Oriental y el Pacífico   

15. THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY – SCHOOL OF HOTEL AND TOURISM 

MANAGEMENT (SHTM) (China) 

South Asia / Asia Meridional 

16.     ALISADR TOURISM CO (Iran (Islamic Republic of) / Irán (República Islámica del)) 

17.     SMART SOLUTIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF IRSA (Iran, Islamic Republic 

of) / Irán (República Islámica del) 

Middle East / Oriente Medio 

18. ETIHAD AVIATION GROUP (United Arab Emirates / Emiratos Árabes Unidos) 

19. UNITED SAEED ASSIRI.CO.LTD (Saudi Arabia / Arabia Saudita) 
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باء: قائمة اتفاقيات منظمة السياحة العالمية الموقعة مع األعضاء المنتسبين -المرفق الرابع  

No. Description of the agreement  

2019 

1.  Memorandum of Understanding between UNWTO and Iberia 

2.  Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization and Tourism  

Optimizer Platform 

3.  Partnership Agreement between the World Tourism Organization and Outlook Group  

for Workshop on "The tourism jobs of the future" on the occasion of World Tourism Day 2019  

in India 

4.  Partnership Agreement between UNWTO and IE University for the development of  

UNWTO tourism tech adventures 

5.  Memorandum of Understanding between UNWTO and Bella Vista Institute of High Education 

6.  Memorandum of Understanding between UNWTO and Moscow City Tourism Committee 

7.  Memorandum of Understanding between UNWTO and EGEDA 

8.  Memorandum of Understanding UNWTO and IE University 

9.  Letter of intention between UNWTO Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine  

for cooperation in Wine Tourism 

2020 

10.  Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization and IE Foundation  

11.  Cooperation Agreement between the World Tourism Organization (UNWTO) and the  

Hospitality Business School, Saxion University of Applied Sciences (Saxion HBS),  

on International Traineeships 

12.  Memorandum of Understanding between UNWTO and BASQUETOUR- Agencia Vasca de Turismo  

13.  Amendment to the Cooperation Agreement between the World Tourism Organization (UNWTO)  
and the Basque Culinary Center (BCC) with the purpose of promoting international Internships of  
selected students from BCC and UNWTO 

14.  Memorandum of Understanding between UNWTO and NEXT INTERNATIONAL BUSINESS  

SCHOOL on international traineeships 
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 باإلنتساب العضوية معني بإطار  ح األمين العام إلنشاء فريق عاملج: اقترا -المرفق الرابع 

 

أن يكون من بين أعضائها ب تتميز منظمة السياحة العالمية هي وكالة األمم المتحدة الوحيدة التي .1

ما لألعضاء إن االعتراف بو. في المنظمةاألعضاء المنتسبون  ، وهملقطاع الخاصعن اممثلون 

مهمتها هو جزء من رؤية اإلدارة ب القيامدور حاسم في تحسين قدرة المنظمة على المنتسبين من 

 .للمرحلة الحالية
 

ا على تعزيز الفي هذا السياق، تركز أهداف   :من خالل باإلنتسابضوية العمنظمة وأولوياتها أيض 
 

 لألعضاء المنتسبينبناء قيمة أفضل  •

 المنتسبين زيادة األعضاء •

 تعزيز شراكة المنظمة مع القطاع الخاص •

 توفير إدارة حديثة وفعالة لشبكة األعضاء المنتسبين •

 

وباء  أكثر أهمية في سياق تصبح قطاعين العام والخاص في السياحة قيمة الشراكات بين ال وإن

بدون التعاون بين القطاعين العام والخاص  انتعاش القطاع الخاص بقوة ونجاح، ألن 19-كوفيد 

 .لن يكون ممكنا  
 

مهمة  ين على عاتقهااألعضاء المنتسب دائرة أخذتشيا  مع هذه القيم واألهداف واألولويات، اتمو .2

العمل بال كلل لتطوير وتحديث اإلطار القانوني واإلجراءات واألدوات الالزمة لتعزيز العضوية 

 .في المنظمة باستمرار   باإلنتساب
 

لعمل األساس  الراهنتقييما مكثفا للوضع  دائرة األعضاء المنتسبين وتحقيقا لهذه الغاية، أجرت

،  باإلنتساب طلبات العضوية  النظر فيء لجنة أعضاإلى وقدمت االستنتاجات  الحالي،القانوني 

في مدريد، في  عقد بمناسبة اجتماع عمل  وملح، وكان ذلكمشيرة إلى أن اإلصالح مطلوب 

 .2020إطار معرض فيتور ، في 2020يناير كانون الثاني/
 

وكذلك إجراء تقديم طلبات   بأن لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب أقر أعضاء اللجنة .3

إلى سلسلة  لم يعدا يتناسبان مع أهداف المنظمة، وبالتالي هناك حتجة ماسة العضوية باإلنتساب

 :من التغييرات والتحسينات الهامة، ال سيما فيما يتعلق بما يلي
 

 معايير األهلية لألعضاء المنتسبين الجدد •

 إجراء االنتساب •

 ء العضويةالطوعي وإنها اإلنسحابإجراءات  •

 إلدارة اليومية لشبكة األعضاء المنتسبينا •

 ( هيكل وانتخاب الهيئات الرئاسية )مجلس األعضاء المنتسبين •

 

  ،عالوة على ذلك، تم االعتراف بأن هناك قضية أخرى يجب توضيحها وتنظيمها بشكل عاجل

بتحقيق  باإلنتسا،طلبات العضوية  النظر فيوهي عدم وجود إطار قانوني مخصص لعمل لجنة 

 األهداف التالية:

 

 إنشاء لجنة لألعضاء المنتسبين قادرة على مواجهة تحديات جديدة •

وضع إطار قانوني واضح يحدد وظائف ومسؤوليات اللجنة الجديدة لألعضاء  •

 المنتسبين

 

ا، هناك مشكلة مهمة أخرى يجب حلها .4 ألعضاء لوهي أن التنقيحين األخيرين لـ "النظام الداخلي  ،وأخير 

، استندا حصري ا إلى المدخالت الواردة من 2017و 2011المنتسبين"، اللذين تم إجراؤهما في عامي 

األعضاء المنتسبين، من خالل مجلس اإلدارة، وبالتالي دون إدراج أي مدخالت من الدول األعضاء أو من 

نتيجة لإلجراء المذكور أعاله لتنفيذ اإلصالحات و. باإلنتسابالعضوية  طلبات النظر فيلجنة مراجعة 

السابقة، يشير "النظام الداخلي" الحالي بشكل حصري تقريب ا إلى تشغيل الهياكل اإلدارية لألعضاء 

 ولو بأدنى الحدود. متخصصةاللجنة الالمنتسبين )مجلس اإلدارة والجلسة العامة(، دون نشاط 
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للغاية تحسين اإلطار القانوني الحالي، من أجل وضع  والملح من الضرورييجعل  الوضع هذا

األساس لعمل لجنة حقيقية لألعضاء المنتسبين، كعنصر حاسم إلدارة شبكة األعضاء المنتسبين 

 .المنظمة ه الركيزة الهامة فيبشكل أفضل وتعزيز هذ 
 

أن يتكرم المجلس التنفيذي  إلىاألمين العام  يطلبمواجهة هذا التحدي،  وبغية تقدمفي ضوء ما  .5

الجمعية العامة بإجراء اقتراح إلى بالموافقة على تفويض إنشاء فريق عمل، مهمته صياغة وتقديم 

"للقواعد اإلجرائية" الحالية ووضع األساس إلنشاء وتشغيل لجنة حقيقية لألعضاء   شاملإصالح 

 قره الجمعية.، لكي تالمنتسبين

 

من قبل الدول األعضاء من اللجنة الحالية لمراجعة طلبات العضوية  العامل هذا الفريقيتم تشكيل 

التي   ، وكذلك الدول األعضاء األخرى )فيتور(  ، ورئيس مجلس األعضاء المنتسبينباإلنتساب

وتكون . ابباإلنتستحديث العضوية ب المعني الفريق العاملباالنضمام إلى  سوف تكون مهتمة

 :كما يليالمهام الرئيسية للفريق العامل 
 

، واختصاصات لجنة مراجعة رائية الحالية لألعضاء المنتسبينتحليل القواعد اإلج •

 باإلنتساب وإجراءات تقديم طلبات العضوية  باإلنتسابطلبات العضوية 

 إعداد اختصاصات جديدة لعمل اللجنة •

 اإلجرائية لألعضاء المنتسبينلقواعد لاقتراح تحديث  •

 

يقدم الفريق العامل تقريرا إلى األمين العام عن تعديالت النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين  .6

إلى اقتراح اإلصالح هذا بتقديم األمين العام  وم. ويق األعضاء المنتسبينواقتراح إجراءات لجنة 

 ، بغية إقراره.2021الجمعية العامة في عام  إلى القادمة و تهدور المجلس التنفيذي في

 

 :من أجل تنفيذ هذه العملية، تم اقتراح الجدول الزمني التالي
 

 الفريق العاملتفويض إنشاء  إقرار(: 2020سبتمبر أيلول/لمجلس التنفيذي )ل112الدورة  •

 وأهداف ونطاق اإلصالح المقترح؛ 

 الفريق العامل: إنشاء 2020نوفمبر تشرين الثاني/ -تشرين األول/أكتوبر  •

 : تقديم تقرير مرحلي إلى األمين العام2021يناير كانون الثاني/ •

 المقترح  للنظام الداخلي إقرار المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي 113الدورة  •

 للنظام الداخلي الجديدالجمعية العامة  إقرار: 2021 العامة فيالجمعية  •
 

 

 باإلنتسابة مراجعة طلبات العضوية معلومات أساسية عن لجن
 

دراسة  1985مايو مين العام إلى المجلس في أيار/، قدم األ(XXIV) 7عمال بمقرر المجلس التنفيذي  .7

، المعايير واإلجراءات والقواعد المطبقة على المنظمات الحكومية من ناحية ،حدد ت (CE/25/8) مقارنة

لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومن ناحية التي تتمتع بوضع استشاري غير الحكومية الدولية 

 .، اإلجراءات التي ينبغي تطبيقها في المستقبل على المرشحين لعضوية المنظمةأخرى
 

، إنشاء لجنة تعينها الجمعية العامة وتتألف من دول (XXV)8 ره، بموجب مقرلس التنفيذيقرر المج .8

 .ةأعضاء تمثل أقاليم المنظمة الست
 

إلنشاء   بأن يقوم بإعداد اقتراح إلجراءنفسه، عهد المجلس التنفيذي إلى األمين العام  المقرروبموجب  .9

 .إلى الجمعية العامةلته الحقا دورته السادسة والعشرين، إلحاإلى  ، يقدماللجنة وإجراءات عملها

 

  إلى الجمعية العامة، نظر المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين في اإلجراء المقترح وأوصى .10

  ،)ز( من النظام األساسي للمنظمة، لجنة فرعية 19، وفقا للمادة بأن تنشئ ،(XXVI)5بموجب المقرر 

وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة  باإلنتسابلفحص جميع طلبات العضوية  ،لمجلس التنفيذيا في إطار

 .بشأن استصواب قبول كل مرشح
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كل  مرة يتم اختياره للجنة الفرعية من ستة أعضاء من مجلسكما أوصى المجلس التنفيذي بأن تتكون ا .11

أن ينتخب رئيسه وأن ى علالعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي، سنتين من قبل المجلس نفسه مع إيالء ا

 .في أعمالها دون أن يكون له حق التصويت ايشارك رئيس لجنة األعضاء المنتسبين أو ممثله
 

وقررت إنشاء لجنة فرعية   ،الجمعية العامة توصية المجلس التنفيذي أقرت،  (VI) 172 القراربموجب  .12

في ضوء المعايير التي تطبقها األمم المتحدة على  باإلنتسابمسؤولة عن النظر في جميع طلبات العضوية 

 .لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي ةاستشاري صفة تلتمسالمنظمات الدولية التي 
 

اتخذه الذي  (XXVII) 2، بموجب المقرر ، أنشأ المجلس التنفيذي(VI) 172عمال  بقرار الجمعية العامة  .13

البداية إندونيسيا، العراق،  فيإلى عضويتها التي ضمت  ، اللجنة الفرعيةفي دورته السابعة والعشرين

 .للمنظمة ة، ممثلة األقاليم الستسري النكا ،فرنسا، المكسيك، نيجيريا 
 

، إجراءات (XXVIII) 16 ، بموجب المقرروأخيرا ، اعتمد المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والعشرين .14

 .ياإلنتسابتقديم طلبات العضوية 
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 المرفق الخامس: إستخدام شعار منظمة السياحة العالمي       

Summary remarks 

Within the period under review, UNWTO has received 44 requests for the use of the UNWTO logo, of 
which:  

- 5 requests from the Member States  

- 31 applications from Affiliate Members 

- 3 events 

- 5 applications from affiliated non-members 

UNWTO will continue to maintain rigorous tracking of all authorizations for the use of the UNWTO signs 

and logo and inform the Executive Council accordingly. 

According to the UNWTO Executive Council, the use of the UNWTO signs and logo should be in 

compliance with the values, principles and constitutional aims of the Organization.  

All UNWTO Full Members and Associate Members may use the UNWTO Name and Emblem to indicate 

that their country/territory is a “Member of the Organization”. All the Affiliate Members may use the 

UNWTO logo provided they have requested and obtained from the Secretariat a written authorization. 

Other authorizations can be issued as an exceptional authorization. 
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No. Name Membership Type of entity Activity Logo dates 

1.  Maldives Association of 
Tourism industry (MATI) 

UNWTO AM Private – nonprofit  Event 
Publication 
Website 
Letterhead 

Permission given:  
16 October 2019 
Duration of logo:  
1 day – 23 February 2020 

2.  OU Positium UNWTO AM Private – profit 
making  

Publication (printed and electronic) Permission given: 
18 October 2019 
Duration of logo:  
Indefinitely  

3.  The Red Sea 
Development Company 

UNWTO AM Private – profit 
making 

Event and video: Future investment 
initiative 2019 

Permission given:  
17 October 2019 
Duration logo: 
3 days – 29-30 Oct. 2019 

4.  Europamundo Fundación UNWTO AM Public  Appear in the catalog Permission given: 
25 October 2019 
Duration logo: 
Indefinite 

5.  Federación Argentina de 
Asociaciones de 
Empresas de Viajes y 
Turismo (FAEVYT) 

UNWTO AM Private – profit 
making 

Publication  Permission given: 
13/11/2019 
Duration logo: 
Indefinite 

6.  Intermundial - 

Premio de Turismo 
Responsable 

   N/A 

7.  FITUR UNWTO AM FITUR FITUR Permission given: 
Granted for UNWTO – FITUR gala dinner 
 

8.  Algarve Tourism Board UNWTO AM Public Event : TForum 2020 Global 
Conference. 
 
Appears on website 

Permission given: 
19/11/2019 
Duration logo: 
18-21 March 2020 (before, during and after 
event) 

9.  Fundación ONCE UNWTO AM Private – non profit 
making 

Trophey Permission given: 
19/11/2019 
Duration logo: 
Fitur 

10.  Intercontinental Group of 
Department Stores 

UNWTO AM Private – non profit 
making 

First IGDF Travel Tourism Executive 
Conference 

Permission given: 
19/11/2019 
Duration logo: 
21-22 November 2019 

11.  New York Times Travel    N/A 
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Show –  
Sheree M. Mitchell 

12.  Feria de Valladolid – FINE 
wine tourism 

UNWTO AM   Permission given: 
20/11/2019 
Duration logo: 12 and 13 February 2020 

13.  International Center of 
Wine and Gastronomy 
(Moscow) 

UNWTO AM  annual international event  Permission given: 
19/11/2019 
Duration logo: 02 to 06 December 2019 

14.  Ministry of Tourism, Arts 
and Culture of the 
Republic of Ghana 

Member State  First Regional Congress on Women 
Empowerment in the Tourism sector 
- Focus on Africa 

Permission given: 
22/11/2019 
Duration logo: 
25th to the 27th of November 2019 

15.  TURSAB UNWTO AM Semi public – non 
profit 

Printed and electronic publication Permission given: 
04/12/2019 
Duration logo: 
Indefinite 

16.  OUTLOOK Responsible 
Tourism Initiative  

UNWTO AM Private  OUTLOOK Responsible Tourism 
Summit and Awards, 17th of January 
2020, New Delhi  

Permission given: 
10/01/2020 
Duration logo: 
17/01/2020 

17.  Russian Federation UNWTO Full 
member 

Public entity Roadshow advertising/marketing 
their country in south east Asia 

Permission given: 
05/12/2019 
Duration logo: 

18.  North Ossetian State 
University (NOSU) 

UNWTO AM Public Administration business cards Permission given: 
07/01/2020 
Duration logo: 
Indefinitely 

19.  Tareek al Ofuk UNWTO AM 
 

Private – Profit-
making 
 

Publication (electronic and printed) 
of Tareek Al Ofuk CO. Travel and 
Tourism – brochures, tour guides, 
profile, flyers… 

Permission given: 
07/01/2020 
Duration logo: Indefinitely 

20.  Conseiller Technique 
 
Chargé de la Coopération 
et du Partenariat 

Member State- Cote 
d´Ivoire 

Public First UNWTO Forum on Investing in 
Africa’s tourism 

Permission given: 
04/02/2020 
Duration logo: 
01/01/2020 to 30/03/2020 

21.  Campania Region, 
Municipality of Capaccio 
Paestum, Archaeological 
Park of Paestum, 
Leader srl 

Not a UNWTO 
member 

Public and private 23rd edition of the Mediterranean 
Exchange of Archaeological Tourism 
(BMTA – Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico) 

Permission given: 
08/01/2020 
Duration logo: 19 - 20 - 21 - 22 November 
2020 

22.  Ministry of Tourism and Full Member Public Event: Tourism for solidarity and Permission given: 
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Environment of Albania sustainability 09/01/2020 
Duration logo: 14/01/2020 

23.  Grupo IBEROSTAR UNWTO AM Private Fitur activities Permission given: 
10/01/2020 
Duration logo: FITUR 

24.  KANSAI Tourism Bureau 
in Japan 

UNWTO Affiliate 
Member 
 

Public 
 

Corporate postal site Permission given: 
28/01/2020 
Duration logo: 
Indefinitely 

25.  63rd CAF in Seychelles   Event Permission given: 
04/02/2020 
Duration logo: Event 

26.  Outlook Responsible 
Tourism Initiative by 
Outlook Publishing (India) 
Private Limited 

UNWTO AM Private- profit 
making 

Outlook Responsible Tourism Future 
Forum: In Namsai, Arunachal 
Pradesh India 

Permission given: 
04/02/2020 
Duration logo: March and April 2020 

27.  Aras Free Zone UNWTO AM Public Event Permission given: 
05/02/2020 
Duration logo: 3-5 march 2020 

28.  United Nations Industrial 
Development Organization 

Not UNWTO 
member 

Public Publication : United Nations 
Industrial Development Organization 
Annual Report 2019 

Permission given: 
10/02/2020 
Duration logo: 

29.  Ministry of Sports and 
Tourism of Belarus 

Full member Public Event: Forum on Tourism and Rural 
development 

Permission given: 
17/02/2020 
Duration logo: Frоm Маrсh 16 to June 
15,2020 

30.  BRICKS UNWTO AM   Permission given: 
17/02/2020 
Duration logo: 

31.  Fundación Starlight UNWTO AM Private – profit 
making 

Website Permission given: 
17/02/2020 
Duration logo: 
Indefinitely 

32.  Tourism in Skane UNWTO AM  Website Permission given: 
 
Duration logo: 
Indefinitely 

33.  EURHODIP UNWTO AM Private-non profit Publication Permission given: 
06/03/2020 
Duration logo: 
indefinitely 
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34.  SEGIB Not UNWTO 
member 

Public Publication Permission given: 
10/03/2020 
Duration logo: 9-10 march 

35.  FONDATIONE FS 
ITALIANE 

Not a UNWTO 
member 
 

Non profit Event and publication 
 

Permission given: 
12/03/2020 
Duration logo: 2020  

36.  GRUPO CIUDADES 
PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD DE 
ESPAÑA 

UNWTO AM Private non profit Website Permission given: 
24/03/2020 
Duration logo: Indefinitely 

37.  Chimelong Group UNWTO AM  Guangzhou World Carnival Festival Permission given: 
27/03/2020 
Duration logo: 

38.  BFTK UNWTO AM   Permission given: 
 
Duration logo: 

39.  Grupo Empresarial 
Estrategia, S. A. de C. V. 

UNWTO AM Private profit 
making 

publication Permission given: 
31/03/2020 
Duration logo: Indefinitely 

40.  Online Forum for Tourism 
companies between the 
crisis of Covid1 

Not UNWTO 
member 

Private non profit Online Forum for Tourism 
companies between the crisis of 
Covid1 

Permission given: 
01/04/2020 
Duration logo: April Thursay 9th 2020 

41.  Positium UNWTO AM Private – profit 
making 

Baners on linked in profile Permission given: 
07/04/2020 
Duration logo: indefinitely 

42.  EURECAT (España) UNWTO AM Private non profit 
making 

 Permission given: 
08/04/2020 
Duration logo: Indefinite 

43.  IFTM CHINA UNWTO AM  IFTM Global Centre for Tourism 
Education and Training in 
collaboration with 
UNWTO 

Permission given: 
20/04/2020 
Duration logo: 
December 9 2019 

44.  ICF UNWTO AM Private Submission for Healing Solutions for 
Tourism Challenge 

Permission given: 
23/04/2020 
Duration logo: 
Challenge 
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 خطة عمل المرأة في السياحة: سادس المرفق ال
 

خطة العمل التالية خطوات  تقدماإلصدار الثاني،  -النتائج والتوصيات الرئيسية للتقرير العالمي حول المرأة في السياحة  بناء على

 .لسياحةفي اعلى تعزيز إمكانات تمكين المرأة تساعد الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام من شأنها أن ملموسة 
 

لحكومية الوطنية والمحلية والتعاونيات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية السياسات والشركات والسلطات ا واضعو

 .منظماتهم  فيالعاملة في قطاع السياحة مدعوون إلى إقرار وتنفيذ خطة العمل 
 

 العمالة

 .اتخاذ تدابير لمعالجة فجوة األجور بين الجنسين في السياحة .1
 .الحماية االجتماعية والعمل غير المأجور للمرأة في السياحة إلى لتطرقا .2
لتحرش الجنسي للعامالت في قطاع السياحة، وكذلك قضايا التحرش في المجتمعات السياحية ضد لمعالجة منهجية القيام ب .3

 .أفراد المجتمع والمسافرين
 .قطاع السياحةفي  عليها وإضفاء الطابع المؤسسي تطوير استراتيجيات المساواة بين الجنسين .4

 .الصور النمطية في المهن السياحية الفرعية معالجة .5
 

 ريادة األعمال

في ذلك، والمساهمة في   ت النساءعمل على ضمان إضفاء الطابع الرسمي على شركات السياحة النسائية، إذا رغبلا .6

 .اإلدماج المالي للمرأة
 .إلى األسواق والتجارة العادلة لمنتجاتها وخدماتها السياحية وتنويع وصول المرأة زيادة .7
 .توسيع وتنويع منتجاتها وخدماتها السياحيةفي دعم المرأة  .8
للمرأة في السياحة وتشجيع التقسيم المتساوي لعمل الرعاية  الشخصية استحداث تدابير لتحسين التوازن بين العمل والحياة .9

 .سياحيةغير مدفوع األجر في المجتمعات ال
 .توسيع نطاق وصول المرأة إلى التقنيات الرقمية، بما في ذلك منصات السياحة الرقمية  .10

 

 القيادة والسياسات وصنع القرار

 .العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في اإلدارة العليا للشركات السياحية .11
القرار في القطاع الخاص والهيئات والوكاالت  معالجة النقص في القيادة النسائية الرفيعة المستوى في أماكن صنع  .12

 .السياحية في القطاع العام
 .ضمان احترام سياسات منظمة العمل الدولية بشأن مسؤوليات األمومة والرعاية .13
 .دعم تمثيل المرأة وقيادتها بنشاط في النقابات  .14

 

 التعليم والتدريب

لتدريب على المهارات الشخصية والتواصل والتدريب عالي ، بما في ذلك اتدريبية للنساء في مجال السياحة وضع برامج .15

 .المستوى للتقدم الوظيفي
الل التقنيات الرقمية في  توفير التدريب الموجه للنساء لضمان قدرتهن على استخدام التقنيات الرقمية لالبتكار من خ .16

 .لسياحةل
 .والموظفين في مجال السياحةتوفير التدريب على المساواة بين الجنسين لواضعي السياسات والمديرين  .17
 .في الدراسات والمؤهالت السياحيةتشجيع مشاركة الطالبات والخريجات  .18

 

 والمجتمع المدني المحلي المجتمع

 .صوت المرأة في صنع القرار المجتمعي واألسريإسماع تسهيل  .19
 .الوطني وتنفيذها بفعاليةضمان الوفاء بالتزامات المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان على المستوى  .20
دعم شبكات السياحة النسائية والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات السياحية للعمل بنشاط من أجل تمكين المرأة في هذا  .21

 .القطاع
 

 قياس لسياسات أفضلال

 أيضا عن ن، وحيثما أمكواإلبالغ عنها تظام عن العمالة في قطاع السياحةحسب الجنس بانبجمع البيانات المصنفة  .22

والفجوات في األجور بين الجنسين، وتنظيم المشاريع، والتعليم والتدريب،  ،ة السياحية الرسمية وغير الرسميةالعمال

 ت، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.والقيادة وصنع القرار، واستخدام الوق

 .العمالة في قطاع السياحةبيانات مصنفة حسب الجنس عن ل لمنظمة السياحة العالميةمنتظم  توفير .23
، ودمج منظور جنساني في جميع مراحل لجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والتشاور مع اإجراء تحليل جنساني .24

 .السياسة وبرامج دورة السياحة
 

لمزيد .  unwto.org-www.e منظمة علىال مكتبة: الثاني اإلصدار -رأة في السياحة التقرير العالمي الكامل عن الم للحصول على

 ecsr@unwto.orgمن المعلومات يرجى االتصال:  

http://www.e-unwto.org/
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 للتعليم السياحي عبر اإلنترنت: الوالية، العضوية، وطرائق العمل التقنيةلجنة منظمة السياحة العالمية : السابعالمرفق 

 

 مقدمة  -أوال

 

، األجهزة الفرعية التي تعتبرها ضرورية لعملها. ويجوز إنشاء هذه األجهزة من قبل  والدتها، منذ أنشأت المنظمة .1

 .المجلس التنفيذي من قبل الجمعية العامة أو
 

 .الداخلي للمجلس على أنه يجوز للمجلس أن ينشئ أي أجهزة فرعية يرى أنها ضرورية لعملهمن النظام  8تنص المادة  .2
 

 :هي التالية اليوم، التقنيةر إليها عادة باسم اللجان ، التي يشالمجلس التنفيذيا المتفرعة عنقائمة الهيئات  .3
 

 لجنة البرنامج والميزانية (أ

 لجنة اإلحصاء ( ب

 نتساب باإلطلبات العضوية  النظر فيلجنة  ( ج

 لجنة السياحة واالستدامة (د 

 التنافسية ولجنة السياحة  (ه

 

الدراسة  للمشاركين يمكن حيث، ابتكرت منظمة السياحة العالمية منصة تعليمية عبر اإلنترنت IE باالشتراك مع جامعة .4

 .دورات من أفضل الجامعات حول العالم بسعر مناسب واإلفادة منبالسرعة التي تناسبهم 
 

، مشروع أكاديمية السياحة على ( (XXIII) 714) ، من خالل القرار، أقرت الجمعية العامة2019في أيلول/سبتمبر  .5

، المقاصد ، وإدارة اإلنترنت في قطاع السفر والسياحة، وهي منصة جديدة للتدريب عبر IEاإلنترنت الذي تدعمه جامعة 

 .من أفضل الجامعات حول العالم بسعر مناسبباإلفادة ، للسماح للجميع الضيافة طاعوق
 

ما  ،منذ البداية اهتماما ورغبة كبيرة بالمشاركة بين واألعضاء المشاركينواألعضاء المنتسأبدت بعض الدول األعضاء  .6

ا لنجاح هذا المشروع كان  غوهون كوت ديفوار،، ، الصين، المغرب: قطر، سويسرا، كولومبيا، شيلي، إسبانيا، وهممفتاح 

 .الصين ،غ.كون

 

 برع السياحي  عليمتلالمجلس التنفيذي يسمى لجنة ا متفرع عن هذه الوثيقة هي اقتراح من األمين العام إلنشاء جهاز جديد  .7

 اإلنترنت. 

 

 

 اقتراح لتشكيل اللجنة الجديدة للتعليم السياحي عبر اإلنترنت -ثانيا

 

، مع إبراز مسؤوليتهم ة ألعضاء منظمة السياحة العالميةمهمة لضمان المشاركة المرغوبة والضروري التقنيةاللجان  .8

في العالم   السياحةحول  المعارف وملكيتهم. كما أنها ضرورية إلعطاء قيمة مضافة لعمل األمانة ومواصلة تعزيز 

 .أجمع
 

 .في هذه الوثيقةهي موضع البحث  نة الجديدة التيتعرض الفقرات التالية والية وتشكيل وطريقة عمل اللج .9
 

 الوالية

 

، الخطوة األولى في عملية التحقق التي توجه ، بصفتها هيئات ذات دور استشاريالتقنيةمن المفترض أن تكون اللجان  .10

مثل التعاريف والمبادئ التوجيهية  ،المخرجات التقنية التي تشير إلى السياسات والمبادئ والممارسات والعمليات

، للموافقة عليها وإقرارها ذات الصلة الحاكمة، إلى األجهزة التنظيميةطبيعتها  بالنظر إلى السيما، والمقاييسوالمعايير 

م تتمثل مهمة لجنة التعليولسياحة. باا وكالة األمم المتحدة المتخصصة مما يؤكد طبيعة منظمة السياحة العالمية باعتباره

 .السياحي عبر اإلنترنت في تزويد المجلس التنفيذي واألمين العام بالمشورة والتوصيات بشأن المسائل التعليمية
 

 :مجاالت العمل التي تهدف إلى يتناولاختصاص لجنة التعليم السياحي عبر اإلنترنت  .11
 

على  ،إلى المجلس اقبل تقديمه ،المنظمةيمية في إطار برنامج عمل فحص جميع الوثائق المتعلقة بالمسائل التعل (أ

 .النحو الذي أعده األمين العام

 .متابعة تنفيذ برنامج العمل التربوي ورفع تقرير بذلك للمجلس ( ب
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 .منظمةالضمان توافق محتوى أكاديمية السياحة على اإلنترنت مع أولويات  ( ج
 

اإلنترنت للدول  عبر التعليم السياحيتقديم توصيات إلى األمين العام بشأن تخصيص المنح الدراسية ألكاديمية  (د 

 .األعضاء
 

 .للمنصةرصد استراتيجية اإلدارة والمحتوى واالتصاالت  (ه
 

اإلنترنت مع الشركاء   برع المنظمة للتعليم السياحيتقديم المشورة والموافقة على استراتيجية توسيع أكاديمية  (و

 .المحتملين

 

 .بها المجلس  االقيام بأي مهام أخرى يكلفه ( ز

 

 العضوية

 

قادرة على معالجة جميع جوانب واقع السياحة والعالقات بين القطاع والتحديات العالمية في   التقنيةينبغي أن تكون اللجنة  .12

، على المستويين وتمثيلية للقطاعين العام والخاص متنوعة، مشاركة . ولذلك، فإنها تضمن، قدر اإلمكانأجمع العالم

 ، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات األكاديمية التي تشكل جزءا من أكاديمية السياحة عبر اإلنترنت.الوطني والدولي

 

 :ن، باإلضافة إلى بعض األمثلة على الشركاء المحتملين إلدراجهم كمراقبيأدرجت مجموعات األعضاء أدناهلقد و .13
 

ية لمدة بناء على توصية اللجان اإلقليم ،في اللجنة فاعلينأعضاء كأعضاء تسع دول  عضويةالمجلس التنفيذي  يقر •

 :على النحو التالي وهي موزعة، أربع سنوات وبحق التصويت
 

o  :2أوروبا 

o 2: القارة األمريكية 

o  :1شرق آسيا والمحيط الهادئ 

o  :1جنوب آسيا 

o  :1الشرق األوسط 

o :2 أفريقيا 

 

 ؛يعين من بينهم لمدة أربع سنوات مشاركعضو  •

 .الداخلي للجنة األعضاء المنتسبينمن النظام  12للمادة  وفقا، عضو منتسب •

 

، على أساس النحو الذي اقترحه األمين العام، بالتنسيق مع رئيس اللجنة ، علىإضافة إلى ذلك، يشارك المشاركون المدعوون

يمكن أن  نوالمشاركون المدعو وعمل اللجنة. لوفقا لجدول أعمال اجتماع أو أكثر من االجتماعات المحددة   لكل لجنة، مخصص

 يكونوا:

 

 . كشريك مؤسس ألكاديمية السياحة عبر اإلنترنت IE جامعة •

 ة للتعليم السياحي عبر اإلنترنت. المنظمأكاديمية  ضمونمالتي تساهم بألولى الجامعات الخمس ا •

 .منظمات دولية •

، بما في ذلك المؤسسات التعليمية ومنظمات إدارة المجتمع المدني وهيئات مناع الخاص القطاع العام والقط •

 .المقاصد 

 (.الخبراء األفراد )مثل الباحثين والشخصيات •

 

، ليوافق عليها رئيس اللجنة في الفترات الفاصلة بين ، وفترة عملهمآخرينلعام إدراج مشاركين مدعوين األمين ايقترح : مالحظة

 .يقرها المجلس التنفيذيعلى أن  ،اجتماعات المجلس التنفيذي
 

 العمل ائق طر

 

إلى دعوة ال، أي الفترة الفاصلة بين ألعضاء اللجنة فترات التنفيذ ليص لتقتُستخدم التكنولوجيات الجديدة قدر اإلمكان  .14

، وأيضا  والفيديو عبر الهاتفكون المؤتمرات ، ستفر والتأثيرات البيئية. وبالتاليوكذلك تكاليف الس ،االجتماع وعقده

 .، الشكل الرئيسي للتفاعلشاورات اإللكترونيةاالجتماعات والم
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دية التي تتطلب الحضور الفعلي لألعضاء ضرورية أيضا ألغراض ملكية ، فإن االجتماعات التقليذلك على الرغم من .15

، يُقترح أن تجتمع اللجنة مرة في السنة في إطار المجلس هداف المحددة لمجال العمل. لذلكالشبكات ولضمان تحقيق األ

 .التنفيذي
 

، اس المشاركة الواسعة والتوافقأسعلى  تعمل اأساسي في عمل هذه اللجان. ومن ثم، فإنهإن منطق الدعم الواسع عنصر  .16

 .ايؤدي إلى شرعية أوسع لنتائج عملهمما 
 

 .بينهممن لكل لجنة رئيسا  ونائبا  للرئيس  علوناالف ء عضااألينتخب  .17
 

 .منظمة تكلفة مشاركة أعضاء اللجنة والمراقبين والمشاركين المدعوين في االجتماعاتالتغطي أمانة  ال .18
 

 .مدير االبتكار والتحول الرقمي واالستثماراتيكلف األمين العام، بصفته أمين اللجنة، بهذه المهمة  .19
 

في حالة ظهور و. ع لهمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي تخض  32يُعتمد النظام الداخلي للجنة عمال  بالمادة  .20

ام الداخلي للمجلس التنفيذي مع مراعاة ما يقتضيه ، يطبق النظص عليها في النظام الداخلي للجنةظروف غير منصو

 اختالف الحال.
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 مهام وصالحيات اللجنة المعنية بوضع مدونة دولية لحماية السياح: الثامنالمرفق 

 

 الخلفية -أوال

 

قد يمثل وتحديات كبيرة الستعادة ثقة المستهلك.  19-كوفيد  السياحة وسيناريو ما بعد  قطاعاألزمة على  وطأة تمثل .1

 .السياحة الدولية انتعاش مأماالدولي لحقوق المستهلك السياحي عائقا إضافيا  التشرذم
 

المعايير الدولية لحقوق السياحة الدولية والتي يمكن استخدامها كأساس  بتطوير 4مع دولها األعضاءمنظمة ال قامت .2

والتي قد تنسق بعض المعايير الدولية الدنيا وتوفر ضمانات كافية للسياح الدوليين  السياح،لوضع مدونة دولية لحماية 

 .، بما في ذلك فيما يتعلق بمساعدة السياح في حاالت الطوارئ19كوفيد   في سيناريو ما بعد 
 

يما يلي لجنة وضع مدونة دولية لحماية السياح )يشار إليها ف عملوطرائق  عضوية هذه المهام والصالحياتتحدد و .3

 باسم "اللجنة"(. 

 

 العضوية -ثانيا

 

أن يكونوا أعضاء  الفاعلينيجوز لجميع األعضاء و. في هذا المجالتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين من ذوي الخبرة  .1

 أن تدعوالدول األعضاء  يهمل في اللجنة جهة تنسيق. وقد الدول األعضاء الراغبة في التمث تعينوفي اللجنة. 

 اتجلسالتتم مناقشتها في لمواضيع التي ل وفقا، من القطاع العام أو الخاصخبراء اللجنة  فيوفدها  لىإ لإلنضمام

 .محددةال
 

تشكل األمانة فريق خبراء استشاري داخل اللجنة يتألف من خبراء متخصصين يتم تعيينهم بالتشاور مع اللجنة إلعداد  .2

المحددة التي نوقشت في كل جلسة.  المواضيع، والتي قد يختلف تكوينها حسب ريةالتقارير كجزء من العملية التشاو

يكون الخبراء مستقلين عن ويهدف تكوين هذه المجموعة االستشارية من الخبراء إلى ضمان أوسع تمثيل جغرافي. و

 .أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية وعلى أساس طوعي
 

كومية وغير  ، الح، والمنظمات الدوليةيين، بما في ذلك األعضاء المنتسبينلمصلحة المعندعوة أصحاب ا يجوز .3

 مواضيعوخبرات ذات صلة بشأن  مساهمات، للمشاركة في مناقشات اللجنة كمراقبين لتقديم الحكومية على حد سواء

 توضح اللجنة طرائق مشاركة المراقبين في نظامها الداخلي.والمناقشة المحددة. 

 

 طرائق العمل -ثالثا

 

، اجتماعات افتراضية . وباإلضافة إلى ذلك، تنظم األمانة، حسب االقتضاءنتائجها وفعاليتهاتعمل اللجنة عن بعد لتعظيم  .1

 .أو شخصية التخاذ القرارات
 

 .تعقد اللجنة اجتماعين على األقل كل عام .2
 

تعيين رئيس تقوم بو، 2020ي الربع األخير من عام ي ا فيُعقد فعلظامها الداخلي في اجتماعها األول، الذي تعتمد اللجنة ن .3

 ان تمثيل جغرافي متوازن لألعضاء.لضم 2021-2020بين أعضائها للفترة من ونائب رئيس 

 

في نهاية كل وتتألف وثائق كل دورة من جدول أعمال مؤقت وتقارير معدة لكل بند موضوعي وتقرير عن الدورة.  .4

 .تعتمد اللجنة استنتاجاتها ومقرراتها المتفق عليهادورة، 
 

 .يتم تسجيل االجتماعاتوأثناء الجلسات العامة للجنة.  الفوريةتوفر الترجمة وليزية. كاإلنلغة العمل هي  .5
 

، وال سيما مع المنظمة األخرى حسب الضرورة دوائر، بالتنسيق مع المستشار القانوني الخدمات للجنةيقدم مكتب  .6

 مع المفوضية األوروبية. ،حسب االقتضاء ،اإلدارة اإلقليمية ألوروبا لالتصال

 الوالية -رابعا

 

 :تختص اللجنة باآلتي

 
 ,CE/89/8, CE/90/7, CE/93/4(b), CE/94/3(I)(e), CE/95/3(I)(c), CE/100/3(d), CE/103/5rev.2, CE/104/5(a)وثائق المجلس التنفيذي:    4

CE/105/5(a). General Assembly documents: A/19/9add.1, A/20/5(I)(b) Annex Add., A/21/8 (I)(d), A/22/10(i)(c). 
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حد األدنى من المعايير في حاالت الطوارئ وحقوق المستهلك للسياح تتضمن ال السياحوضع اقتراح لمدونة دولية لحماية  .1

ا مناقشة ودراسة شكل بغية إقراروتقديم اقتراح إلى الجمعية العامة  19-كوفيد  في سيناريو ما بعد  ه. ويجوز للجنة أيض 

 .وعنوان المعايير وتقديم مقترحات حسب االقتضاء إلى المجلس التنفيذي والجمعية العامة
 

اللجنة أوال  بمراجعة ومناقشة التوصيات الخاصة بمساعدة السياح في حاالت الطوارئ بهدف تعديلها ودمجها  تقوم .2

 .كفصل من المدونة
 

المعايير  ووضعفي المدونة  إدراجهاتدرس اللجنة وتتداول نطاق حقوق المستهلك في السياحة التي سيتم كخطوة ثانية،  .3

 .الدولية في هذا المجال
 

، لرصد تنفيذها وإنفاذها ومقترحات تتعلق بدور منظمة السياحة أيضا طرائق لالنضمام إلى المدونةتقترح اللجنة  .4

 .العالمية
 

ا إلى المجلس التنفيذي إلقراره .5 ا إلى الجمعية العامة الرابعة والعشرين لطلب و ،تقدم اللجنة تقرير   إقرارتقدم تقرير 

 .2021-2020المعايير التي تم وضعها في الفترة 
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 مصنع منظمة السياحة العالمية للوظائف  المرفق التاسع:

 
Eightfold Cooperation 
 

1. Background 
The COVID-19 is putting 100 to 120 million direct tourism jobs at risk. The pandemic unveiled that 
sustainable tourism requires innovation is at the center of the solutions. Given its importance the UNWTO 
will collaborate with Eightfold to bring together the innovations and networks to improve the tourism 
workforce for the future, boosting competitiveness, innovation and sustainability for the resilience of the 
sector post COVID-19.  

Therefore the UNWTO is collaborating with Eightfold to develop a platform for employment to help the 
global tourism workforce affected by Covid19 pandemic.  

 
2. Mission  

To help the Workforce in the Global Tourism Sector and the Employment Crisis post Covid19. 

UNWTO in collaboration with Eightfold Talent Exchange (ETX) will offer to its Members States, and 
Affiliated Organizations the “UNWTO Job Factory Initiative” to this extends a joint Landing Page will be 
created powered by Eightfold Artificial Intelligence technologies to bring the following benefits:  

• UNWTO Members States and their Employees/Citizens impacted will have the ability to upload their 
resumes and create profiles on ETX in order to potential find jobs or match talents. 

• UNWTO Members States or any Affiliate Organization looking for talent/ hiring will have the ability to 
upload Job Requisitions on ETX. 

• UNWTO will act as catalyst to disseminate the information on the platform and promote employability 
on the tourism sector. 

 

3. Vision  
With the unprecedented crisis in the global tourism and millions of people unemployed, it has become 
imperative for UNWTO to take a leadership role to help: 
 

• The impacted workforce to find gainful employment 

• Match impacted employees with jobs in governments and corporates looking for talent  

• In the globalization context enable cross border employment  

• Identify skills gap and enable training to enable lateral career changes  
 

4. Objectives  
 

• Promote the adoption of marketplace technologies in the tourism sector to improve Employability. 

• Facilitate digital transformation and the future of work in the tourism sector to strengthen Public – 
Private Partnerships on digital transformation, inclusion and diversity in the tourism workforce. 

• Incentivize job creation through the adoption of new technologies across the tourism value chain.  
 

5. Project attributes    
Given current global crisis, the project has only one phase for its implementation, and its attributes will help 
the UNWTO stakeholder to: 
 

• Create jobs opportunities through a Job Market Place to access to the first global tourism Jobs Bank 
(Demand and Offer). 

• Access to workforce Matching Marketplace for the tourism Sector (Matching Opportunities) 

• Opportunities for talent acquisition and matching jobs potions through an Artificial intelligence 
technologies (AI Technologies) 

 
6. Project cost 

The collaboration and the development of this project is offer for free to the UNWTO. The partnership 
agreement and the cooperation activities with Eightfold will be developed and implemented in accordance 
with the UN Guidelines on a Principle-based Approach to the cooperation between the United Nations and 
the Business Sector. 
 

 



 
CE/112/3(b) rev.3 

 
 

Page 47 of 47 
 

 

7. Technical Justification  
 

a) Technology 
 

• Eightfold delivers a Global Talent Intelligence Platform, an effective way for companies and 
governments to retain top performers, upskill and reskill the workforce, recruit top talent efficiently, 
and reach diversity goals.  

• Eightfold has developed a deep learning AI technology to match people with the right jobs 
accumulating more than 500K job titles and their relationships. 

• Eightfold's deep learning artificial intelligence platform empowers enterprises to turn talent 
management into a competitive advantage.  

• Its technology automatically matches and ranks available talent for a job, and available jobs for an 
individual removing manual effort and operating free of bias at global scale 

 
b) Track Record and Brand Equity 

 

• Eightfold has developed solutions for Fortune 500 companies as well global hospitality brands among 
them: Hyatt, United Airlines, Starbucks, Hertz, Macy’s, Walmart, US Bank, Lowe’s, Hertz, SAP, etc. 

• Eightfold also has a track record working with the public sector including collaboration with The U.S. 
Department of Labor to pilot applications to match transitioning military service members. As part of a 
pilot program administered by the Department’s Veterans’ Employment and Training Service (VETS) 
with support from the U.S. Departments of Defense and Veterans Affairs.  

• Eightfold was built by co-founders Ashutosh Garg and Varun Kacholia, distinguished engineers out of 
Google and Facebook. Ashutosh Garg with 6000+ research citations, 50+ patents, 35+ peer reviewed 
research publications in Machine Learning. Varun Kacholia is one of the world’s leaders when it 
comes to search, ranking and machine learning. Prior to founding Eightfold, Varun led the News Feed 
team at Facebook and the YouTube Search and Recommendations team at Google. Finally, its 
president Kamal Ahluwalia with extensive experience in creating software categories, scaling 
businesses. Kamal led the company to market leadership in multiple product categories ahead of 
Salesforce, Oracle, SAP, IBM, and others.  

• Eightfold has a post-money valuation in the range of $500M, according to PriCo. Their latest funding 
raised was a total of $51.8M in funding over 3 rounds from a Series C round. 

 
 

 


