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 تنفيذ برنامج العمل العام

  إجراء من قبل الجمعية العامة

قرار مشروع
1

 

 إن الجمعية العامة،

 ،المختلفة تقرير األمين العام عن برنامج العمل ومرفقاته تفحصتوقد 

 باألنشطة التي نفذت وبالتقدم المحرز؛ علما تحيط .1

 

 ؛العالمية بشأن السياحة الحضرية توصيات منظمة السياحة وتقر .2

 

                                            
1
  لإلطالع على القرار النهائي الذي تعتمده الجمعية، يرجى مراجعة وثيقة القرارات التي تصدر بنهاية دورة الجمعية. قرار.مشروع  هذا 

 

 ملخص تنفيذي

 

اإلدارة التي اقترحها األمين العام، وهي تحدد أهداف وأولويات برنامج رؤية  108أقر المجلس التنفيذي في دورته 

 العمل العام للمنظمة.

ذكر أهداف هذه الرؤية وأولوياتها، مع إدراج عنصر استراتيجي جديد: خطة منظمة السياحة العالمية هذه الوثيقة تست

 السياحة من أجل نمو شامل. – 2030ألفريقيا 

؛ 2019والنصف األول من  2018عامة عن خطوط العمل واإلنجازات الرئيسية في وهي تعطي، من جهة، لمحة 

دق عليه المجلس ، كما ص2021-2020ن العام للفترة وتعرض، من جهة ثانية، برنامج العمل الذي يقترحه األمي

فهي موجودة في  2021-2020، وكما يقدم اآلن إلى الجمعية العامة بغية إقراره. أما ميزانية 110التنفيذي في دورته 

 .A/23/5(b)الوثيقة 

عرض على الجمعية العامة مسألة اإلصالح في األمم المتحدة وانعكاساتها على منظمة السياحة العالمية، بغية اتخاذ وت  

قرار بهذه الشأن، مع مراعاة توصية المجلس التنفيذي بأال تشكل المنظمة جزءا من مجموعة األمم المتحدة للتنمية 

 .2021-2020خىل فترة السنتين  المستدامة

والرابع، تعاطفا، قوائم بوقائع المنظمة والمنشورات واالتفاقات الموقعة وأنشطة  لثشمل المرفق األول والثاني والثاي

التعاون التقني في الميدان. ويركز المرفق الخامس على أنشطة األعضاء المنتسبين. ويتضمن المرفق السادس 

تعريف بأكاديمية منظمة السياحة المرفق السابع  وفيالعالمية بشأن السياحة الحضرية. توصيات منظمة السياحة 

العالمية. ويشرح المرفق الثامن إنشاء شبكة المنظمة لمراكز السياحة العالمية. ويعرض المرفق التاسع خطة منظمة 

فق العاشر إصالح األمم المتحدة نمو شامل. ويشرح المر من أجلالسياحة  - 2030األمم المتحدة للسياحة ألفريقيا 

واآلثار المترتبة عليه بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية. وأخيًرا، يوضح المرفق الحادي عشر وضع التصديق على 

 بشأن امتيازات وحصانات الوكاالت المتخصصة. 1947التعديالت على النظام األساسي واتفاقية عام 
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الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في شبكة المنظمة لمراكز اإلبتكار، وإلى تقديم الدعم النشط  وتدعو .3

 للمراكز في انضمامها إلى الشبكة؛

 

الدول األعضاء على المشاركة في المبادرات الحالية التي قدمتها أكاديمية المنظمة للتعليم  وتشجع .4

 جديدة؛ العها المباشر في مبادراتطوالتدريب، وعلى اض

 

تقديم الدعم النشط لعملية التوافق العالمية بغية تصديق األمم المتحدة على  أعضاء المنظمة وتناشد .5

التوصيات الدولية لقياس استدامة السياحة في الدورة الحادية والخمسين للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة 

 (، من خالل ما يلي:2020)آذار/مارس 

 

لقياس الدعم لضمان  المستويات، مع معاهد اإلحصاء الوطنية في بلدانهم،، على أعلى التواصل (أ 

 ؛لألمم المتحدةالخمسين للجنة اإلحصائية و الدورة الحاديةخالل  استدامة السياحة

 

 التنسيق مع البعثات الدائمة لبلدانهم في األمم المتحدة في نيويورك لحشد الدعم؛ (ب 

 

عن طريق ترشيح خبراء للمشاركة في فريق الخبراء  احةقياس استدامة السيواإلضطالع بنشاط في  (ج 

، القادمة العامل بشأن قياس استدامة السياحة، والحرص على مساهمة بلدانهم في المشاورات العالمية

 ؛واإللتزام بتنفيذ قياس استدامة السياحة

 

وبالبلدان التي نفذت بواسطة دراسات نموذجية،  قياس استدامة السياحة الرائدة في تنفيذبالبلدان  وتشيد .6

 ؛حساب السياحة الفرعي

 

إلى شروحات األمين العام بشأن ما لإلصالح في األمم المتحدة، وخصوصا ما لعضوية المنظمة في  استمعتوقد 

 ،فريق األمم المتحدة للتنمية المستدامة، من انعكاسات على المنظمة

، وأن تتحمل ما يترتب المتحدة للتنمية المستدامةفريق األمم أن تكون المنظمة جزءا من  تقررالخيار )أ(  .7

ألف دوالر سنويا للمساهمة في تقاسم تكاليف  200عليها من التزامات تشغيلية ومالية، بما في ذلك مبلغ 

 .2021-2020اإلقامة للفترة 

 

 ة المستدامةفريق األمم المتحدة للتنميأال تكون المنظمة جزءا من ب قرار المجلس التنفيذي تؤيدالخيار )ب(  .8

 .2023-2022خالل فترة السنتين القادمتين، على أن يعاد النظر في عضوية المنظمة للفترة 

 ،2021-2020مشروع برنامج العمل للفترة  وقد تفحصت

 لإلفادة من التقدم المحرز من خالل اإلستمرا في رؤيته لإلدارة؛ نهج األمين العام تقر .9

 

 السياحة من أجل نمو شامل". – 2030مبادرة األمين العام "خطة منظمة السياحة العالمية ألفريقيا  وتدعم .10
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 جدول المحتويات

            مقدمة -أوال

          أهداف اإلدارة وأولوياتها -ثانيا

         2019-2018تنفيذ برنامج العمل  -ثالثا

      : مجاالت العمل 201-2020مشروع برنامج العمل  -رابعا

          هيكل األمانة -خامسا 

         المنظمة  بوقائعاألول: قائمة  المرفق

         منظمةالمنشورات بالثاني: قائمة  المرفق

        المنظمة  التي وقعتهاالثالث: قائمة االتفاقيات  المرفق

         في الميدانالعالمية  الرابع: منظمة السياحة المرفق

        الملحق الخامس: أنشطة األعضاء المنتسبين

     السادس: توصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة الحضرية  المرفق

        السابع: أكاديمية منظمة السياحة العالمية  المرفق

    منظمةالألف: قائمة بالمبادرات التي نظمتها أو شاركت في تنظيمها أكاديمية  -السابع  المرفق

       ب: أكاديمية السياحة عبر اإلنترنت  -السابع  المرفق

       لسياحة واالبتكارالمنظمة ل الثامن: إنشاء شبكة مراكز المرفق

    السياحة لتحقيق النمو الشامل - 2030التاسع: جدول أعمال منظمة السياحة العالمية ألفريقيا  المرفق

   واآلثار المترتبة على ذلك -نظام األمم المتحدة اإلنمائي  تغيير وضعية –المرفق العاشر: إصالح األمم المتحدة 

 بشأن امتيازات 1947التصديق على التعديالت على النظام األساسي واتفاقية عام  وضعالحادي عشر:  المرفق

         المتخصصة  توحصانات الوكاال 

        ألف: قائمة التعديالت  -الحادي عشر  المرفق

 ت التيباء: قائمة التعديالت المعتمدة على النظام األساسي وقواعد التمويل وعدد التصديقا -المرفق الحادي عشر 

           وردت حتى اآلن  
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 مقدمة  -أوال

في سان سباستيان، إسبانيا، رؤية اإلدارة التي اقترحها األمين العام  108المجلس التنفيذي في دورته  أقر .1

(CE/DEC/6(CV111) ) الجزء . في 2019-2018والتي حددت أهدافًا وأولويات واضحة لبرنامج عمل المنظمة

منظمة  خطةاستراتيجي جديد:  عنصر يدرج، حيث وأولوياتها، تشير هذه الوثيقة إلى أهداف رؤية اإلدارة الثاني

 نمو شامل. من أجلالسياحة  - 2030السياحة العالمية ألفريقيا 

 إلنترنت:على ا موجودةواستنادا إلى رؤية اإلدارة، قدم األمين العام ثالثة تقارير عن األنشطة. هذه التقارير  - 2

 CE/108/5(c) rev.1 (أ 
 CE/109/3(a) rev.1 (ب 
  CE/110/4(a) rev.1 (ج 

والفصل األول  2018، تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن الخطوط الرئيسية للعمل واإلنجازات خالل الجزء الثالثفي  . 3

 .2019من 

، برنامج الجزء الرابع، في ( من النظام األساسي، يعرض األمين العام2) 23للمادة ة ووفقاً بناًء على رؤية اإلدار . 4

من  2019-2018عمل اح باعتباره استمراًرا لبرنامج هذا االقتر إعدادتم د ولق. 2021-2020عمله المقترح للفترة 

، إلى جانب وصف ل األمانة لفترة السنتين المقبلةإلى هيك الجزء الخامسيشير وأجل االستفادة من التقدم المحرز. 

 (.(A/23/5(b)في الوثيقة  2021-2020تتوفر الميزانية المقترحة لتنفيذ برنامج العمل وموجز لجميع اإلدارات. 

، )باكو 110خالل دورته  2021-2020 مشروع برنامج العمل والميزانية للفترةعلى المجلس التنفيذي  ولقد صدق

 أذربيجان(.

المنظمة والمنشورات واالتفاقات الموقعة  بوقائع، قوائم تعاطفا، والرابع لثالمرفق األول والثاني والثاشمل ي . 5

 المرفق ويتضمن على أنشطة األعضاء المنتسبين. الخامس المرفقيركز و. في الميدانوأنشطة التعاون التقني 

أكاديمية ب التعريفإلى  السابع المرفقيهدف وتوصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة الحضرية.  السادس

 المرفقيعرض ومراكز السياحة العالمية. المنظمة لإنشاء شبكة  الثامن المرفقيشرح ومنظمة السياحة العالمية. 

 العاشر المرفقيشرح والسياحة لتحقيق نمو شامل.  - 2030فريقيا ألمنظمة األمم المتحدة للسياحة  خطة التاسع

 الحادي عشر المرفق، يوضح أخيًراوسبة لمنظمة السياحة العالمية. إصالح األمم المتحدة واآلثار المترتبة عليه بالن

 تبشأن امتيازات وحصانات الوكاال 1947التصديق على التعديالت على النظام األساسي واتفاقية عام  وضع

 المتخصصة.

 أهداف اإلدارة وأولوياتها  -ثانيا

االقتصاد العالمي والتجارة العالمية. لها  التي تتصدرالسياحة هي من بين القطاعات االقتصادية الخمسة األولى  .6

أهمية كبيرة في إيجاد فرص العمل واالستثمار وتطوير البنية التحتية. وإن طبيعتها المتقاطعة ونموها على مدى 

العقود الماضية تولد فرصا هائلة للنهوض الشامل باألهداف السبعة عشر الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 

2030. 

 

mailto:info@unwto.org
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إلى )أ( أربعة أهداف استراتيجية تضمن قيادة  2018تستند رؤية اإلدارة التي اقترحها األمين العام في عام  .7

المنظمة والقطاع على المدى الطويل، )ب( خمس أولويات برنامجية تسمح باستخدام الموارد على نحو 

 .2021- 2020رشيد للفترة 

 األهداف اإلستراتيجية -ألف

 : وضع السياحة كأولوية في السياسات1 الهدف

يتطلب ضمان استمرار قطاع السياحة كقوة رئيسية من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تحقيق خطة عام  .8

وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وجود إطار سياسات شامل ومتكامل ونظام إدارة فعال  2030

أصحاب المصلحة المتعددين في تخطيط السياحة وتطويرها وخاضع للمساءلة يتيح تشجيع التعاون بين 

وإدارتها. وهذا يستلزم تقوية السياسات وهياكل اإلدارة لضمان إطار مرن وم حدد جيًدا وتنفيذ استراتيجيات 

 تنمية السياحة المستدامة على الصعيدين الوطني والمحلي، ال سيما في إطار الخطة الحضرية الجديدة.

التحول من االلتزام إلى اإلجراءات والنتائج إال إذا انتقلت السياحة من الهوامش إلى جوهر ال يمكن تحقيق  .9

عملية صنع القرار في المضمارين العام والخاص على حد سواء، مما يسمح بنهج وطني شامل حقًا إزاء 

 هذا القطاع.

 : تصدر توليد المعارف والسياسات2الهدف 

احة العالمية في توجيه تنمية السياحة المناسبة التي تجعل من الممكن يتمثل الدور الرئيسي لمنظمة السي .10

تعظيم القيمة االجتماعية واالقتصادية للقطاع وتقليص آثاره السلبية المحتملة. ويتطلب القيام بذلك اطالعا 

 البيئة.واسعا وشامال على تنمية السياحة واالتجاهات المستقبلية، وتأثير القطاع على االقتصاد والمجتمع و

 : إيجاد قيمة أفضل لألعضاء وزيادة العضوية3الهدف 

تلبية احتياجات األعضاء وزيادة العضوية هي من السمات الرئيسية لرؤية اإلدارة. وهذا يستلزم تعزيز  .11

 الحوار مع أعضاء المنظمة ومع غير األعضاء، مع النهوض بقدرة المنظمة على التنفيذ.

العالم. فثمة حاجة إلى إيجاد  أممفي البلدان النامية فحسب، بل في أغنى  النمو الشامل ضرورة سياسية ليس .12

نهج جديد واستراتيجي للقيادة في توليد المعرفة وبناء القدرات، بدعم من تعبئة الموارد بكفاءة. وينبغي أن 

لذكية تركز مسارات العمل الهامة ومجاالت العمل الجديدة على االبتكار واالقتصاد الرقمي والمقاصد ا

واالستثمار وطاقة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وال بد من تغيير العقلية لتعميم عملنا، وزيادة كفاءتنا 

 واالستفادة الكاملة من نماذج األعمال السياحية الجديدة.

 : زيادة الموارد وتعزيز قدرة المنظمة من خالل الشراكات4الهدف 

تكرة لزيادة موارد الميزانية العادية والموارد الخارجة عن تحتاج المنظمة إلى استكشاف طرق جديدة ومب .13

الميزانية من أجل تعزيز القدرة على التنفيذ لما فيه مصلحة األعضاء واألمانة. ولبلوغ هذا الهدف، من 

موارد إضافية، بما في  لحشدالضروري تجهيز المنظمة واألعضاء على نحو أفضل باألدوات والمعارف 

 المؤسسي للمنظمة لكي يتماشى مع متطلبات المانحين.ذلك توطيد اإلطار 
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بما في ذلك ذكرها في أهداف  -إن االعتراف المتزايد بما للسياحة من مساهمة هامة في التنمية المستدامة  .14

يوفر فرًصا جديدة لزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية لهذا القطاع. ولقد أدرجت لجنة  -التنمية المستدامة 

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي منظمة السياحة العالمية في قائمة المساعدة 

، مع االعتراف بوظيفتها اإلنمائية. 2017المنظمات الدولية المؤهلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية في عام 

٪ من  89الطوعية وعن  ويمكن اآلن للدول األعضاء، بموجب شروط محددة، اإلبالغ عن مساهماتها

 كمساعدة إنمائية رسمية. رسوم العضوية لمنظمة السياحة العالمية

من إجمالي المساعدة اإلنمائية فقط ٪  0.2 وإن كانت إمكانات السياحة في التنمية واضحة، ذلك، مع .15

عتراف تم توجيهها إلى السياحة، على الرغم من اإل 2017المخصصة للقطاعات المنتجة في الرسمية 

 المتزايد بالسياحة كمحرك للنمو والتنمية.

هذا القطاع بالفعل إمكاناته الهائلة، ينبغي زيادة مبلغ تمويل المعونة والتنمية الموجهة نحو  يحققلكي  .16

يتطلب مجموعة من األطر  2030إن إطالق إمكانات السياحة لتحقيق خطة عام فالسياحة زيادة كبيرة. 

والقوية، وتعزيز إجراءات القطاع الخاص، واتباع نهج مبتكر في الشراكات من أجل السياسية الفعالة 

 التعاون اإلنمائي.

 األولويات البرنامجية -باء 

في إطار األهداف اإلستراتيجية األربعة، يقترح األمين العام مواصلة العمل لمواكبة األولويات البرنامجية  .17

 الخمس التالية:

 السياحة أكثر ذكاًء: االبتكار والتحول الرقميجعل : 1األولوية 

يوفر تسخير االبتكار والتقدم الرقمي للسياحة فرًصا لتحسين الشمول وتمكين المجتمع المحلي وإدارة  .18

 الموارد بكفاءة، من بين أهداف أخرى ضمن خطة التنمية المستدامة األوسع نطاقًا.

وإيجاد بيئة للريادة وروح المبادرة بين الدول األعضاء في منظمة وعن طريق التقدم بالرقمنة في السياحة  .19

السياحة العالمية، ستعمل المنظمة على زيادة إمكانات القطاع من حيث النمو االقتصادي وإيجاد فرص 

 العمل والتنمية المستدامة.

 األعمال وريادة االستثمارات: التنافسية قدراتنا تنمية: 2األولوية 

 األولوية، تركز المنظمة على ثالثة خطوط رئيسية:في ظل هذه  .20

االبتكار:إيجاد بيئات لالبتكار السياحي لدولنا األعضاء وربطها وتوسيع نطاقها لتشجيع ريادة األعمال  •

 ومستقبل العمل واالنتقال بالسياحة إلى مستوى الثورة الصناعية الرابعة.

 

الجديدة التي تتيح لها جعل قادة السياحة لديها في التحول الرقمي: توصيل دولنا األعضاء بالتقنيات  •

 موضع صانعي القرار في مجال التكنولوجيا العمومية.

 

االستثمارات: تعزيز ثقافة االستثمار في االبتكار من خالل رأس المال االستثماري واالستثمارات  •

 التقليدية لتنمية النمو االقتصادي التنافسي والمستدام في السياحة.

 

 والتوظيف التعليم: أفضل وبنوعية   العمل المزيد من فرص إيجاد: 3وية األول

السياحة قطاع يعتمد على الناس وليس فقط على المهارات المهنية بل أيًضا على المهارات الشخصية  .21

 للقوى العاملة من أجل تقديم تجارب السفر المتزايدة التنوع التي يبحث عنها المسافرون.

لتطوير قاعدة رأس المال البشري للسياحة، من المهم أن نالحظ أن احتياجات رأس المال عند التخطيط  .22

. فسوف يشهد 2030البشري لقطاع السياحة اليوم ليست هي نفس احتياجات رأس المال البشري لعام 

القطاع ظهور أنواع جديدة من األعمال السياحية، والمنتجات، والخدمات والمهن التي تتطلب كفاءات 

 معارف وشخصيات مختلفة.و
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القطاعين العام  -وإن تلبية المطالب الجديدة سوف يتطلب بذل جهود منسقة من جميع أصحاب المصلحة  .23

وهذا هو المكان الذي تعزز فيه المنظمة دورها الريادي هذا العام  -والخاص، وكذلك األوساط األكاديمية 

 للمساعدة في ضمان أوجه التآزر هذه.

 والميّسر والمأمون اآلمن السفر: السفر وتسهيل الصمود على القدرة بناء: 4األولوية 
 

يهدف تيسير السفر إلى تعظيم كفاءة إجراءات تخليص المعامالت على الحدود مع تحقيق مستوى عال من  .24

بعبور الحدود األمن والحفاظ عليه والحرص على نفاذ القانون بشكل فعال. وإن السماح للمسافرين/السياح 

الدولية بأمان وكفاءة يساهم في تحفيز الطلب، وتعزيز القدرة التنافسية للدول، وإيجاد فرص العمل، 

وتعزيز التفاهم الدولي. وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي تحققت في السنوات األخيرة في تسهيل 

قدم كبير بالنظر إلى إمكانيات تعظيم السفر في العديد من مناطق العالم، ال يزال هناك مجال إلحراز ت

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين إجراءات إصدار التأشيرات.

 والبيئية والثقافية االجتماعية االستدامة: تراثنا حماية: 5األولوية 
 

تطلب يوإدارته. إنه  القطاع لهذاإن جعل السياحة أكثر استدامة ال يقتصر فقط على التحكم في اآلثار السلبية  .25

أن السياحة، إذا تمت إدارتها  ذلكباستمرار تحسين أداء القطاع لتعظيم مساهمته في التنمية المستدامة، 

المجتمعات المحلية، اقتصاديًا واجتماعيًا  وزيادة الوعي على فائدة تعود بالل مميزفي وضع هي بشكل جيد، 

ت األبحاث الحديثة لمنظمة السياحة العالمية أن السياحة المستدامة أظهرولقد بيئة. الوالدعم للحفاظ على 

ث أيًضا أن هناك والبح تفي جميع سياسات السياحة الوطنية. ومع ذلك، فقد أظهر كهدف  معترف بها

وأن تطوير أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامين أمر  ،العديد من أوجه القصور على مستوى التنفيذ

 للقطاع أن يساهم بفعالية في التنمية المستدامة.ضروري إذا كان 

، بلغ وفود السياح الدوليين 2018في يتوقع للسياحة أن تواصل نموها بشكل كبير في السنوات القادمة. ف .26

مليار، قبل سنتين مما كان متوقعا في البداية، علما أن عدد السياح الداخليين الذين سافروا في أوطانهم  1.4

ولئن كان هذا النموالثابت يوفر فرًصا ممتازة إليجاد فرص العمل وتعميم الرخاء،  مرات. قد تضاعف ست

فإنه يشكل في نفس الوقت تحديات وتهديدات محتملة للبيئة والمجتمعات المحلية إذا لم تكن اإلدارة جيدة. 

التي تشمل  لذلك من الضروري فصل نمو السياحة عن التدهور البيئي وتبني نماذج الحكم التشاركية

 المجتمعات المضيفة.

بشأن العمل  14و  12و  8تبرز السياحة بوضوح كهدف في ثالثة من أهداف التنمية المستدامة: األهداف  .27

الالئق والنمو االقتصادي المستدام، واالستهالك واإلنتاج على نحو مستدام، واالستخدام المستدام للمحيطات 

ذلك، بالنظر إلى الحجم الهائل والطبيعة المتداخلة والروابط مع القطاعات والموارد البحرية، تعاطفا. ومع 

األخرى على مدى سلسلة القيمة الطويلة، فإن للسياحة القدرة على المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في 

 جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

 احة لتحقيق نمو شاملالسي - 2030خطة منظمة السياحة العالمية ألفريقيا لعام 

تقاطعا مع كل األهداف واألوالويات المذكورة أعاله، يقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي مشروع خطة  .28

السياحة من أجل تحقيق نمو  - 2030شاملة إلقليم أفريقيا يتجلى في خطة منظمة السياحة العالمية ألفريقيا 

 شامل.

، حث وزراء السياحة 2017عشرين للجمعية العامة للمنظمة في تشنغدو في في أعقاب الدورة الثانية وال .29

األفارقة بقوة أمانة المنظمة على وضع برنامج مخصص إلقليمهم لدعم نهج متكامل للتنمية السياحية 

 المستدامة باعتباره أحد األنشطة االجتماعية االقتصادية الرئيسية التي تحرك القارة.

، المالمح األولية للعملية السادس المرفق، وهي واردة في 2030تتضمن خطة المنظمة ألفريقيا لعام  .30

، والتي تم معرض فيتورخالل  2018التشاورية التي بدأت مع الدول األعضاء في كانون الثاني/يناير 

برلين، وتم دعمها من قبل اللجنة اإلقليمية ألفريقيا  معرضتوحيدها ومناقشتها في آذار/مارس خالل 

 .110في دورته  للمجلس التنفيذيو

وإذ يقوم العالم بوضع خطة عالمية جديدة للتنمية المستدامة، يتعين على منظمة السياحة العالمية وأعضائها  .31

وتهدف خطة منظمة السياحة في أفريقيا بذل جهود تعاونية لتحديد رؤية استراتيجية وجدول أعمال للقارة. 
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شامل للجميع، تهدف إلى بناء قطاع سياحي أكثر السياحة من أجل تحقيق نمو  - 2030ا العالمية ألفريقي

مرونة واستدامة وابتكاًرا، يوفر فرص العمل، ويشجع النمو الشامل منخفض الكربون بما يتماشى مع 

 اس  والكوكب واالزدهار في صميمها.األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة، من خالل وضع الن

 2019-2018تنفيذ برنامج العمل للفترة   -ثالثا

 : جعل السياحة أكثر ذكاًء: االبتكار والتحول الرقمي1األولوية 

 

، إذ جمعت أصحاب المصلحة األساسيين، بما في ذلك 2018تركز األمانة بشدة على االبتكار منذ بداية  .32

األكاديمية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الحكومات واألوساط 

والمستثمرين )الشركات التجارية ومالئكة األعمال الفائقة ورأس المال االستثماري، وغيرها( وشركاء 

 تطوير األعمال )مسرعات، حاضنات، إلخ( من أجل تعزيز االبتكار وريادة األعمال.

 

 شراكات من أجل االبتكار 

 

 (،Amadeusمن الخطى الهامة إقامة الشراكات مع رواد في االبتكار. فقد تم توقيع اتفاقيات مع أمادوس ) .33

المعهد ، وIE Business School(، وكلية إدارة األعمال Globaliaوالمركز الباسكي لفن الطبخ؛ وغلوباليا )

 ، وغيرها.Vynn Capital، و Portugal Ventures)أعضاء منتسبون(، و  التكنولوجي الفندقي

 

)أ( توطيد العالقات بين القطاع الخاص ودولنا األعضاء، و)ب( من وتم تطوير التعاون في سبيل ما يلي:  .34

أجل مواصلة تعزيز بيئة الريادة واالبتكار وتعزيز المهارات، بدأت المناقشات مع أعضاء منتسبين 

(Niantic ،ICCA/IMEX ،MasterCard ،Amadeus ،IBM)   ومع رواد في االبتكار )فاينانشال تايمز، معهد

وأقيمت عالقات أقوى مع  (.Rebus ،Trivu ،Plug and Play ،Atomico ،Droreماساتشوستس للتكنولوجيا، 

الدول األعضاء فيما يتعلق باالبتكار بهدف وضع برنامج عمل من شأنه أن يعزز ثقافة االبتكار واالستثمار 

 والبرازيل رياديي األعمال والمستثمرين. وأقيمت شراكات مع األرجنتين والبحرينعن طريق الربط بين 

 وشيلي وكولومبيا ومصر وجورجيا وبنما والبرتغال وقطر وإسبانيا وتايلند.

 

 لالبتكار منظمة السياحة العالميةشبكة مراكز استحداث  

 

منظمة السياحة تماشيا مع استراتيجية منظمة السياحة العالمية لالبتكار والتحول الرقمي، ستوحد شبكة  .35

مراكز االبتكار الرائدة في جميع أنحاء العالم في شبكة واحدة مخصصة لربط وتوسيع  العالمية لالبتكار

ستتألف هذه الشبكة من عالمية. وضاء في منظمة السياحة البيئات الريادة ومبادرة  المشاريع في الدول األع

وستيسر التعاون واإللهام وبناء القدرات حول كيفية  ،لمنظمةا في تالخمس األقاليم كلمراكز االبتكار في 

منظمة بنشاط من خالل إطالق تحديات الستشارك الدول األعضاء في و. عالميا واإلنطالقالتوسع 

 لهذا الموضوع. مخصصق الثامن رفالماالبتكار. 

 

 تشاطر الحلول المبتكرة 
 

جمعت منظمة السياحة العالمية، من خالل منتديات االبتكار المكرسة للسياحة، جميع الجهات الفاعلة في  36

النظام البيئي لتعزيز االبتكار وريادة األعمال واالستثمار في السياحة. وهناك وقائع ومبادرات كبرى تقدم 

 حلواًل مبتكرة:

 

 العالمية،جوائز منظمة السياحة  ( أ)

 

حلقات دراسية رفيعة  ، وهي تشملمنتديات منظمة السياحة العالمية لإلبتكار التكنولوجي ( ب)

المستوى للوزراء، وحصص دراسية مخصصة للمشاريع الناشئة، وجلسات تواصل فردية بين 

الشركات الناشئة والشركات والمستثمرين، ولقاءات بين مبرمجي الكومبيوتر، ومسابقات 

 اشئة.للشركات الن

 

 

 األعمال وريادة االستثمارات: التنافسية قدراتنا تنمية: 2 األولوية
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 تحسين بيئة العمل 
 

أعاله أيضا في هذه األولوية، ال سيما عن طريق تحسين بيئة  1تساهم األنشطة المذكورة في إطار األولوية  .37

والشركات الصغيرة والمتوسطة في منظمة وتحفيز ريادة األعمال الاألعمال في الدول األعضاء في 

 السياحة وغيرها من القطاعات على طول سلسلة القيم السياحية.

 

المؤتمر العالمي إضافة إلى ذلك، وضعت منظمة السياحة العالمية مبادرات لتأهيل بيئة األعمال، مثل  .38

باستمرار على تحريك تعمل األمانة و. INVESTOURمنتدى أو  الثاني لفرص العمل والنمو الشامل

التغييرات في القطاع الخاص السياحي، ليس من خالل اإلجراءات القصيرة األجل ولكن من خالل التأثير 

على المدى الطويل عن طريق توليد المعرفة وتمكين أصحاب المصلحة واتخاذ اإلجراءات الملهمة لقطاع 

، تسعى إدارة األعضاء المنتسبين إلى زيادة عدد السياحة لتبني التنمية المستدامة بالكامل. وبناء على ذلك

 منظمة.الاألعضاء المنتسبين وإشراكهم في القيم والمعايير واألنشطة الخاصة ب

  

 شبكة رأس المال االستثماري 

 

و  Vynn Capitalو  Portugal Venturesو  K Fundو  Rakutenتتعاون األمانة مع صناديق اإلستثمار:  .39

Motive Partners  وTHCAP Venture Capital  وDux Capital  وMountain Nazca Colombia  وKaszek 
Ventures  وVARIV Capital  وAngel Ventures و Poshtel   وConsulting XO  وMoonrakers Co.و  ، 

Zouyu Capital .وغيرها، من أجل تعزيز ثقافة االستثمار في السياحة 

 

 التكنولوجيا الجديدة 

 

للمضي قدماً في رقمنة منظمة السياحة العالمية، تعد المنظمة لوحة متابعة لتحليل معلومات األسواق.  .40

وسوف تكون لوحة المنظمة لمتابعة معلومات السياحة منصة على اإلنترنت للدول األعضاء وجميع 

، مثل ويجري تحضير مبادرات أخرى أيضا أصحاب المصلحة للوصول إلى بيانات المنظمة ورؤيتها.

 تطبيق على اإلنترنت.

 

 لسياحةلتعزيز القدرة التنافسية  

 

تواصل و: تتطلب القدرة التنافسية معرفة االتجاهات والمنتجات وأسواق المصدر. تحليل معلومات األسواق .41

المراقبة المنتظمة للسياحة  عن طريقحول االتجاهات  بخطتها في البحوثمنظمة السياحة العالمية التقدم 

 الرئيسية أسواق المصدر حوللسياحة العالمية ل البحوث في إطار بارومتر المنظمةالدولية من خالل 

دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الحالي السياحة الخارجة في )تقرير اتجاهات السياحة في آسيا، 

 .منظمةالللوحة معلومات السياحة في 

 

 ،جيع تطوير سالسل القيمة السياحية، وتشدعم الدول األعضاء لتنويع العرض : من أجلالمنتجاتتطوير  .42

المستوى اإلقليمي وخفض  ، وانتشار السياحة علىإلى زيادة اإلنفاق تؤديوجديدة  منتجات مبتكرة وإيجاد

السياحة و، السياحة الجبليةو، النبيذو بخفن الطسياحة ، تعمل منظمة السياحة العالمية على تطوير الموسمية

 .السياحة الريفية وغيرهاو، سياحة الرياضيةالووالسياحة الموسيقيّة، ، التسوقوسياحة الصحية ، 

 

: تعد إدارة السياحة على المستوى المحلي عامالً متزايد األهمية للقدرة التنافسية السياحية المقاصدإدارة  .43

إدارة  منظمة على وضع مبادئ توجيهية ودعم منظماتال، تعمل القطاع واستدامته. وبهذا المعنى لهذا

 :من خالل المقاصد

 

 منظمات إدارة المقاصد إعدادو المقاصد،المبادئ التوجيهية للتعزيز المؤسسي لمنظمات إدارة  -

 لمواجهة التحديات الجديدة؛

 

 المقاصدنظام شهادات موجه إلى منظمات إدارة : وهي عبارة عن  UNWTO.QUEST شهادة  -

القيادة  في أداء منظمات إدارة المقاصد: رئيسيةإلى تعزيز ثالثة مجاالت هدف ي ،السياحية

 ة.الفعال واإلدارة ،والتنفيذ الفعال ،االستراتيجية
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إلى ضمان  ماسة حاجة بروز: أدى نمو السياحة الحضرية في السنوات األخيرة إلى السياحة الحضرية .44

منظمة ال إجراءاتتركز وعزيز التنمية المستدامة للقطاع. إدراج السياحة في جدول األعمال الحضري وت

 ما يلي: في هذا المجال على

 

، لمنظمةلجدول األعمال الحضري من خالل منتدى رؤساء البلديات التابع  علىوضع السياحة  -

 ؛السادس( المرفق )انظر اتوتحديد المبادئ التوجيهية للسياس

 

منظمة حول لمثل القمة العالمية السنوية ل وقائعتبادل الممارسات الجيدة والمعرفة من خالل  -

 ؛السياحة الحضرية

 

الموضوع ، بما في ذلك ثل فهم السياحة الحضرية وإدارتهارئيسية مقضايا  تحسين المعرفة حول -

ع الذي أجرته المنظمة مع مكاتب دوائر الاإلستطى الزوار )انظرب عالقة السكانالمتمثل ب الحرج

 ن(؛السياحة في المد إلىالسكان  كيفية نظر ترويج اإلستثمار حول

 

رئيسية تؤثر على السياحة الحضرية مثل إدارة المعايير ودراسات الحالة بشأن قضايا  وضع -

في سوق اإليجار على  والنظملخدمات السياحية )وضع معايير للقواعد المنصة الجديدة لالزوار و

 .المدى القصير

 

، بحثت اللجنة في أحد العوامل ذات  2019-2018للفترة  التنافسيةوكجزء من خطة عمل لجنة السياحة  .45

تستكشف وة والتخطيط االستراتيجي". يالسياح اتسسياالوأعدت ورقة موقف بشأن " ،األولوية للتنافسية

وتسعى إلى تزويد  ،ناجحة لصياغة وتنفيذ السياسات السياحيةورقة الموقف العناصر الرئيسية لعملية 

السياحة بشكل  اتبمجموعة من التوصيات لتصميم سياسالسياسات السياحية  وواضعيمنظمة الأعضاء 

، مع التطرق إلى أهداف التنمية ةيالسياح المقاصد تحسين القدرة التنافسية واستدامة بغيةكلي وشامل 

 .للسياحة الوطنية المتكامل طيط االستراتيجيالتخ المستدامة في إطار

 

 .ق الثانيرفالمالمنشورات مدرجة في  كل .46

 

 الخاصالقطاع القطاعين العام وبين شراكة ال

 

إلعادة الهيكلة  ، خطةمع األعضاء المنتسبين باستمرارر ، بالتنسيق والتشاوأعدت األمانة ونفذت .47

منظمة من أجل تعزيز إطار ال، تتضمن تدابير لتحديث وظيفة نموذج الشراكة بين األعضاء في والتحديث

الشراكات بين القطاعين العام والخاص  تعزيز يجريحيث ئها المنتسبين، وأعضامنظمة الالعالقة بين 

 .وبناء القدرات

 

نترنت لألعضاء المنتسبين. سيتم ، تقوم األمانة أيًضا بتطوير منصة عبر اإللتسهيل التعاون والتواصل .48

وهو  اإلنترنت،، كتطبيق للهاتف المحمول وإصدار على 2019سبتمبر أيلول/إطالق النظام األساسي في 

 ما يلي: ألعضاء المنتسبين أداة حديثة وقوية تقدما سيضع في متناول

 

 تتيح نشرات متعددة األشكال على للمنتسبينشبكة مهنية  :األعضاء المنتسبين متكامل للتفاعل معالدعم ال ،

، حيث يمكن للمستخدمين إجراء جميع التفاعالت المعروفة: المشاركة أو التقييم أو كلياجدران مخصصة 

 .التعليق أو المتابعة

 

 (.، إلخ)المستندات، الصوت، الفيديو النماذجمجموعة واسعة من  متتيح استخدا ة للمضمونقوي إدارة 

 

  غير متزامنة )البريد اإللكتروني، والرسائل، وما إلى  واتصاالت متزامنة )دردشات(: لتواصللمنصة

 .للوقائع، ودعم مؤتمرات الفيديو المتكاملة والبث المباشر ذلك(

 

 لكي يتاح لها اإلتصال، ةمحدد بمالمح ،قادرة على االنضمام إلى المنصة ستكون الدول األعضاءو

من التفاصيل حول  مزيد ق الخامسرفالم وفيكة األعضاء المنتسبين. بشكل أفضل بالنشاط داخل شب 

 .المنتسبيناألنشطة مع األعضاء 

 

 والتوظيف التعليم: أفضل وبنوعية   العمل المزيد من فرص إيجاد: 3 األولوية
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 أكاديمية منظمة السياحة العالمية 

 

وركيزة من ركائز هذه  السياحة العالميةأكاديمية منظمة  تيميس لتصبحأعادت المنظمة تسمية مؤسسة  .49

األولويات، فتعمل على إنشاء مراكز دولية ومنصة للتعليم والتدريب عبر اإلنترنت لتحسين المهارات، 

البرتغال المملكة العربية السعودية وأجريت مناقشات مع ولقد والتعليم، وبرامج التدريب المتخصصة. 

تقديم التعليم التنفيذي من خالل المراكز الدولية في هذه البلدان خالل وسويسرا وجورجيا وكوستاريكا لبدء 

 مخصص لألكاديمية. المرفق السابع .2019عام 

  

 العمل فرص إيجاد 

 

تقوم منظمة السياحة العالمية بتعزيز البحوث المتعلقة بتأثير السياحة على الوظائف ومستقبل العمل في هذا  .50

في األرجنتين،  الذي عقدجتماع الثامن لوزراء السياحة في مجموعة العشرين القطاع. وبناًء على طلب اال

ستقدم منظمة السياحة العالمية تقريراً عن هذا الموضوع إلى االجتماع التاسع الذي سيعقد في اليابان في 

 .2019أكتوبر تشرين األول/

 

 والميّسر والمأمون اآلمن السفر: السفر وتسهيل الصمود على القدرة بناء: 4 األولوية
 

منظمة السياحة العالمية مع منظمة الصحة العالمية لتحسين استعداد البلدان لحاالت الطوارئ  تتعاون .51

وفقًا لما تقتضيه النظم الصحية الدولية  السيما في ما يتعلق بضرورة تحسين تبادل المعلوماتالصحية، 

 لنقل الجوي والصحة العامة والسياحة.والمناهج المتكاملة عبر الجهات الفاعلة في مجال ا

 

 السياحة والنقل الجوي 

 

 18كما ذكر في البيان المشترك بشأن الطيران والسياحة: يداً بيد من أجل االستدامة، الذي وقع في  .52

، الذي اعتمدته منظمة ديين حول السياحة والنقل الجوي من أجل التنميةبيان م، وفي  2013آذار/مارس 

مع منظمة السياحة العالمية، النقل الجوي والسياحة   2015أيلول/سبتمبر  14المدني الدولي في الطيران 

مساهمان رئيسيان في االزدهار االقتصادي العالمي، وهو أمر يولد العديد من الفوائد االجتماعية 

 واالقتصادية.

 

المدني الدولي بشأن السياحة والنقل منظمة الطيران األول لمنظمة السياحة العالمية والمؤتمر الوزاري  .53

بناء على التطور كان جزءا من عملية ترمي إلى ال 2019عام  في أفريقيا عقد في الرأس األخضر الجوي

والتقدم المحرز في كال القطاعين، وكذلك إيجاد حلول عملية تمكن الدول األفريقية من تعظيم فوائد السياحة 

وخدمات التطوير والنقل الجوي في القارة. وكجزء من األعمال التحضيرية للمؤتمر، أعدت منظمة 

، وقد تم إصداره خالل المؤتمر  2019يقيا لعام السياحة العالمية تقريًرا مخصًصا عن تأشيرة االنفتاح ألفر

 .هناوهو موجود 

 

 والبيئية والثقافية االجتماعية االستدامة: تراثنا حماية: 5 األولوية
 

 قياس استدامة السياحة 

 

الحوار والتعاون،  وتوطيد، وتعزيز الترويجلقطاع السياحة،  أن توفر الصدقيةلبيانات اإلحصائية يمكن ل .54

مؤسسات أقوى. "ما ال يمكنك قياسه، التوصل إلى سياسات أكثر فعالية وتماسكاً، وتعزيز الشفافية و وتغذية

ال يمكنك إدارته". وينطبق هذا بشكل خاص عندما تكون السياحة مجرد مجال من بين العديد من مجاالت 

 السياسة التي يجب على الحكومات أن تراعيها في العمل نحو التنمية المستدامة.

 

قياس على عمل المنظمة السياحة العالمية  باشرتالسعي المستمر لتحسين قياس السياحة،  وفي إطار .55

 ،لتوسيع مجال إحصاءات السياحة بما يتجاوز قياس األحجام والتأثيرات االقتصادية ،استدامة السياحة

لعامل بقيادة فريق الخبراء ا، قياس استدامة السياحةهدف ي. واالجتماعية والبيئيةالجوانب لتشمل أيًضا 

، تحت رعاية لجنة اإلحصاء التابعة لمنظمة السياحة متعدد التخصصات المعني بقياس استدامة السياحة

االستدامة السياحية ومراقبة  وضعإلى دعم البلدان على فهم أفضل يهدف ، العالمية وبدعم من األمم المتحدة

 أهداف التنمية المستدامة.هذا مهم بشكل خاص في عصر والتقدم المحرز. 
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تطوير المعيارين الدوليين بدور القيادة في  ،بواسطة لجنة اإلحصاءوتقوم منظمة السياحة العالمية،  .56

الوحيدين الموجودين في مجال السياحة
2

، وهي اآلن رائدة في ما يمكن أن يصبح المعيار الثالث: اإلطار 

قياس مؤقت للوثيقة التي تحتوي على اإلطار اإلحصائي ل)عنوان  اإلحصائي لقياس استدامة السياحة

اللجنة اإلحصائية  وقدمتمشاورات. خضعت لو مختلفة مسوداتبهذه الوثيقة  مرتلقد و(. استدامة السياحة

ا الخمسين المنعقدة في في دورتهدعمت ، والبدايةمنذ  دعمها لقياس استدامة السياحةألمم المتحدة ل

بهدف  لقياس السياحة المستدامة،االنتهاء من اإلطار اإلحصائي  الرامية إلى المسيرة 2019مارس آذار/

 .2020مارس آذار/عليه في  للتصديقتقديمه إلى اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 

 

قياس استدامة شاركت عدة بلدان )بما في ذلك دول غير أعضاء في المنظة( في الجهد الرائد لتطوير وتنفيذ  .57

وتشمل هذه الدول: النمسا، كندا، فيجي، إيطاليا، المكسيك، هولندا، الفلبين، المملكة العربية . السياحة

 .السعودية، والسويد؛ وأعربت بلدان أخرى عن اهتمامها

 

دليل تجميع لحساب فيما يتعلق بدعم تنفيذ المعايير الدولية في البلدان، تعمل المنظمة حاليًا على إعداد  .58

 بناء القدرات، بالتنسيق مع شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة. وتواصل أنشطتها في مجال السياحة الفرعي

بشأن إحصاءات السياحة األساسية وحساب السياحة الفرعي. كما تسهر على وجود قاعدة البيانات األكثر 

 شموالً المتوفرة في قطاع السياحة.

  

 اإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدام في قطاع السياحة 

 

بإنشاء ثالثة مراصد  رحبت الشبكة الدولية لمراصد السياحة المستدامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية .59

. وانضم إقليم ألينتيجو في البرتغال، ومرصد جنوب تيرول للسياحة المستدامة في 2018جديدة في عام 

الملتزمة بمراقبة التنمية السياحية إيطاليا، ومرصد مدينة بنما في بنما، إلى الشبكة كشركاء للمقاصد 

معرض فيتور للسياحة في مدريد، انضم إلى الشبكة  ، خالل2019المستدامة. وفي كانون الثاني/يناير 

 المرصد األول في إسبانيا )نابارا(.

 

يد تقل 2018تعقد الشبكة الدولية لمراصد السياحة المستدامة اجتماعا عالميا في كل سنة. وواصل اجتماع   .60

السنوات السابقة، إذ أتاح حلقات لنقاش والعمل من أجل تبادل المعرفة حول اإلنجازات والتحديات في 

قياس آثار السياحة االجتماعية والبيئية واالقتصادية في المقاصد. وتمشيا مع أولوية منظمة السياحة 

ك الحضور في ثالث حلقات عمل العالمية لتعزيز االبتكار التكنولوجي الذي يعزز السياحة المستدامة، شار

 حول إمكانات المعلومات المرجعية الجغرافية للتخطيط للمقاصد.

 

 تقرير السياحة المستدامة وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 

: واصل برنامج السياحة اإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدامتوفير األدوات والحلول للتحول إلى  .61

اإلستهالك واإلنتاج تعراض المشاريع الجارية والتوعية بها وباألدوات والحلول لتسريع المستدامة أيضا اس

من المبادرات والموارد  100كان هناك أكثر من  2018في قطاع السياحة. وفي عام  على نحو مستدام

التي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع مثل التنمية  بحافظة البرنامج على اإلنترنتالمتصلة 

االقتصادية المحلية، ودمج المجموعات النسائية من خالل إعادة التدوير لألفضل، وإيجاد روابط مع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد السياحية، وفقدان المواد الغذائية والحد من النفايات، 

 سلسلة الحلقات الدراسية الشبكيةلموارد أو اإلدارة المستدامة للمقاصد كجزء من واالستخدام المستدام ل

الجارية. وقام مكتب التنسيق بدعم من األمم المتحدة للبيئة والحكومة الفرنسية بتنظيم ثالث دورات إضافية 

 -صاد الدائري مع العناوين التالية: "نماذج األعمال المستدامة للدائرية في البيئة المعمورة"، "االقت

 استكشاف نهج ابتكاري لقطاع السياحة " و" الدائرية في الوقائع الرياضية ".

 

أمانة الكوكب الواحد )األمم المتحدة منظمة السياحة العالمية من قبل ، تم تعيين 2019في آذار/مارس  .62

. وتم 2022 - 2019ترة للبيئة( من أجل االستمرار في قيادة برنامج السياحة المستدامة لكوكب واحد للف

التجديد أيضا لحكومة فرنسا )وزارة االنتقال البيئي والجامع( للمشاركة في قيادة البرنامج. ويبقى قيد 

 المناقشة والتقييم التعبير عن االهتمام بالمقعدين اإلضافيين للمشاركة في القيادة.

 تقرير السياحة المستدامة وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 

                                            
2
 .2008، وحساب لسياحة الفرعي: إطار منهجي موضع توصية 2008التوصيات الدولية لإلحصاءات السياحية    
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(، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 2018الذي أعدته منظمة السياحة العالمية )تموز/يوليو  التقريربناًء على  .63

تشجيع السياحة المستدامة، ، بتوافق اآلراء، القرار المعنون "2018كانون األول/ديسمبر  20المتحدة، في 
(. ويسلم A/RES/73/245" )ة البيئةبما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماي

وفداً، بأن السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، هي نشاط شامل يمكن أن  94القرار، الذي رعاه 

يسهم في األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد أهمية ضمان اإلدارة 

اآلثار السلبية للسياحة غير المتوازنة، واحترام القدرات البيئية واالجتماعية  المسؤولة للموارد، ومعالجة

والثقافية، ويؤكد، من جملة أمور، على ضرورة ضمان دمج أنماط اإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدام 

 في قطاع السياحة.

 

 السياحة وتغير المناخ 

 

الدولي للنقل، على استكمال تقدير، من منظور النقل،  تعمل منظمة السياحة العالمية، إلى جانب المنتدى .64

للمساهمة اإلجمالية لقطاع السياحة في انبعاثات غازات الدفيئة، مع توصيات بسياسات قابلة للتنفيذ. ستقدم 

نتائج هذا البحث وتطرح للنقاش خالل القمة ذات المستوى الرفيع حول اإلبتكار والتنمية المستدامة في 

تنظم في إطار الجمعية العامة للمنظمة. النتائج الرئيسية المتوقعة من الدراسة هي  السياحة، التي

 سيناريوهات لسياسات تخفيض كثافة االنبعاثات وتوصيات بسياسات السياحة القابلة للتنفيذ.

 

 المساواة بين الجنسين والسياحة 

 

من أهداف األمم المتحدة  5لفتيات في الهدف تم التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وا .65

. 2030تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بحلول عام  -للتنمية المستدامة 

فالسياحة، كونها قطاع تشكل فيه النساء غالبية القوى العاملة، وإن كانت ال تزال تتركز في العمالة ذات 

 ا، تولي اهتماما خاصا للمساواة بين الجنسين.األجور المنخفضة واألكثر ضعف

 

، شاركت اإلصدار األول من التقرير العالمي عن المرأة في السياحةفي ظل هذه الخلفية وفي ضوء نجاح  .66

الذي  اإلصدار الثاني من التقريرمنظمة السياحة العالمية مرة أخرى مع هيئة األمم المتحدة للمرأة من أجل 

 .أماديوسشركاء جدد: ) وكالة التنمية األلمانية( ، والبنك الدولي و  حظي بدعم إضافي من

 

عالوة على ذلك، تم تشكيل فرقة العمل القيادية التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمعنية بتمكين المرأة في  .67

العمل حتى وزيرة للسياحة في أفريقيا. وعقدت فرقة  12، وذلك بدفع من 2018قطاع السياحة في عام 

 اآلن ثالثة اجتماعات وأقرت اختصاصاتها.

 

وفي السياق نفسه، وبهدف التأكيد على الحاجة إلى وجود مجال متكافئ في قطاع السياحة لتحقيق المساواة،  .68

المؤتمر اإلقليمي األول لمنظمة السياحة العالمية حول تمكين المرأة في ستستضيف حكومة جمهورية غانا 

 ، مع التركيز على أفريقيا.2019في تشرين الثاني/نوفمبر  ،قطاع السياحة

 

  

 السياحة والثقافة 

 

تعتبر السياحة الثقافية محركا هاما لدعم حفظ التراث وحماية أشكال التعبير الثقافي والتنمية االقتصادية.  .69

المؤتمر العالمي الثالث للسياحة والثقافة التابع لمنظمة السياحة العالمية/اليونسكو، الذي  إعالنولقد سلط 

، الضوء على أهمية تعزيز أوجه التآزر بين السياحة 2018عقد في إسطنبول في كانون األول/ديسمبر 

عقد المؤتمر  والثقافة وأصحاب المصلحة من المجتمع المحلي من أجل تعظيم فوائد السياحة. ومن المقرر

 كيوتو باليابان. ، في2019كانون األول/ديسمبر  العالمي المقبل للسياحة والثقافة في

 

 

 إتاحة السياحة للجميع 

 

لإلدماج  (ONCEتواصل منظمة السياحة العالمية التعاون حول إتاحة السياحة مع مؤسسة أونسي ) .70

االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، كجزء أساسي من التنمية السياحية المسؤولة والشاملة. وعالوة على 

ذلك، تقوم منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة السياحة في اإلكوادور بتنظيم المؤتمر الدولي األول 

كيتو، اإلكوادور خالل النصف الثاني من هذا  لمنظمة السياحة العالمية حول إتاحة السياحة الذي سيعقد في

 العام.
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يجري العمل أيضا من أجل إطالق "اعتراف منظمة السياحة العالمية بالمقاصد السياحية المتاحة"، الذي  .71

، من أجل اإلعالن عن المقاصد السياحية التي ييسر الوصول (ONCEيجري تنسيقه مع مؤسسة أونسي )

 .2019يتم منح االعتراف األول خالل عام إليها وتعزيزها. وقد 

 

وتواصل إدارة األعضاء المنتسبين العمل في هذا المجال من خالل الفريق العامل المعني بإتاحة السياحة،  .72

. تهدف هذه مبادرة إلى زيادة الوعي والمعرفة بشأن تيسير الوصول RedEstableبقيادة العضو المنتسب 

آليات تدريب مشتركة لألعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية إلى السياحة بهدف إنشاء 

والمنظمات األخرى واألفراد المشاركين في السياحة التي ييسر الوصول إليها؛ وتنفيذ اإلجراءات التي 

تساعد على تحسين الترويج للمنتجات السياحية التي ييسر الوصول إليها وتسويقها؛ والدعم والمساهمة في 

 المنتجات السياحية التي ييسر الوصول إليها. توحيد

 

 المدونة العالمية آلداب السياحة 

 

التي تستند إلى  - لالتفاقية اإلطارية آلداب السياحةالنسخة اإلنكليزية  2017أقرت الجمعية العامة في عام  .73

، وقامت األمانة بتنسيق ترجمة النص والتحقق من صحته ((XXII) 707القرار ) بموجب -مدونة اآلداب 

الثالثة  الدورةفي جميع اللغات الرسمية لمنظمة السياحة العالمية من أجل تقديم االتفاقية العتمادها في 

، سوف (. وإذا تم اعتماد اإلتفاقية2019)سان بطرسبرغ، االتحاد الروسي،  للجمعية العامة والعشرين

 دولية لمنظمة السياحة العالمية.تكون أول اتفاقية 

 

عرض للعمل الذي قامت به اللجنة العالمية آلداب السياحة، السيما إعداد التوصيات  A/23/11في الوثيقة  .74

 بشأن التنمية المستدامة للسياحة األصيلة.

 

 2030المساهمة في خطة التنمية لعام  -السياحة وأهداف التنمية المستدامة  

 

هدف زيادة " ب2030المانحة للسياحة لخطة عام منظمة السياحة العالمية "مائدة مستديرة للجهات  نظمت .75

، وذلك خالل استعراض منظمة التجارة العالمية 2030تدفقات المعونة الدولية لتمويل السياحة لخطة عام 

( في 2019موز/يوليو ت 5-3ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للمعونة من أجل التجارة )

 جنيف، بمشاركة شركاء آخرين في التنمية ودول أعضاء في منظمة السياحة العالمية.

 

يهدف فريق العمل التابع لألعضاء المنتسبين المعني بدعم أهداف التنمية المستدامة، بقيادة العضو المنتسب  .76

Hostelling International :المستدامة من خالل التوعي والدعم بين ( تعزيز فهم أهداف التنمية 1، إلى

( الحرص على إبراز أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل إدارة األعضاء 2األعضاء المنتسبين؛ 

( فهم وتحديد التحديات 4( تبادل المعرفة واألفكار المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ 3المنتسبين؛ 

يادة الموارد ذات الصلة بموضوع أهداف التنمية المستدامة، من ( العمل على ز5والفرص المستقبلية؛ و 

 خالل مساهمات القطاع الخاص والقطاع الذي ال يتوخى الربح..

 

 واآلثار المترتبة على ذلك -وضع جديد لنظام األمم المتحدة اإلنمائي   -إصالح األمم المتحدة  

 

. وستعزز مساهمة منظمة السياحة العالمية في 110و 109دورتيه عرضت هذه المسألة على المجلس في  .77

تقاسم تكاليف نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة بصورة عامة ما تقوم به منظمة السياحة العالمية من أجل 

اإللتزامات التشغيلية والمالية وما  العاشرالدول األعضاء النامية على المستوى القطري. ويتضمن المرفق 

 لمنظمة.يتصل بها من فوائد ل

 

يذكر األمين العام أعضاء المجلس التنفيذي بأن تقاسم تكاليف المنسق المقيم لألمم المتحدة البالغة و .78

دوالر أمريكي في السنة لم يكن في الحسبان، ولم يتم إدراجه في برنامج عمل وميزانية المنظمة  100000

. وال بد من توضيح االلتزامات 2019-2018، كما أنه لم ي درج لفترة السنتين 2017-2016للفترة 

مجموعة األمم المتحدة  المحتملة للمبالغ السابقة من خالل األفرقة المالية والقانونية ومن إيجاد حل مع

 .للتنمية المستدامة

 

، وبموجب ترتيب تقاسم 2021-2020ويذكر األمين العام أعضاء المجلس التنفيذي أنه، اعتباًرا من  .79

)ب(، تكون 10المادة الثانية  (72/279المقيم لألمم المتحدة، وفقًا لقرار األمم المتحدة ) التكاليف للمنسق
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دوالر أمريكي سنويًا،  200000المساهمة السنوية لمنظمة السياحة العالمية للمنسق المقيم لألمم المتحدة 

 .2021-2020دوالر أمريكي للفترة  400،000أي ما مجموعه 

 

سيتطلب القرار التنفيذي للمساهمة في نظام المنسق المقيم لألمم المتحدة من منظمة إضافة إلى ذلك،  .80

السياحة العالمية إعادة النظر في طريقة عمل اإلدارات اإلقليمية بشكل كبير وزيادة المخصصات للموارد 

على ذلك، ينبغي  البشرية للتعامل مع الفرص الجديدة اآلتية من فريق التنسيق التابع لألمم المتحدة. وعالوة

ى االستفادة من مزايا نظام المنسق المقيم على المستوى األعضاء أكثر استعداًدا وقدرة عل أن تكون الدول

 القطري.

 

، التخاذ قررا بشأنه. وجاء قرار المجلس 110قدم األمين العام هذه المسألة إلى المجلس التنفيذي في دورته  .81

 على النحو اآلتي:

 

 تنفيذي،إن المجلس ال 
 )...( 
وقد استمع إلى شروحات األمين العام بشأن ما لإلصالح في األمم المتحدة، وخصوصا ما لعضوية  

 المنظمة في فريق األمم المتحدة للتنمية المستدامة، من انعكاسات على المنظمة،
السنتين القادمتين،  .  يقرر أال تكون المنظمة جزءا من فريق األمم المتحدة للتنمية المستدامة خالل فترة9 

 .2023-2022على أن يعاد النظر في عضوية المنظمة للفترة 

 

 وترفع هذه المسألة اآلن إلى الجمعية العامة التخاذ قرار نهائي. .82

 2021-2020مشروع برنامج العمل للفترة  -رابعا

استمرارا للبرنامج  2021-2020في إطار رؤية األمين العام لإلدارة، يعتبر مشروع برنامج العمل للفترة   .83

 من هذا التقرير. الجزء الثانيالحالي. وقد استذكرت األولويات واألهداف في 

األهداف ، مجاالت العمل المختلفة أو يلخص الجدول التالي، لكل هدف استراتيجي أو أولوية برنامجية  .84

، ونتائجها المتوقعة، ومخرجاتها و/أو منجزاتها، من حيث اإلدارة )أو اإلدارات( المكلفة الفرعية، مع وصفها

 .2030بكذلك في أمانة المنظمة، ومن حيث صلتها بمختلف أهداف وغايات التنمية المستدامة لخطة 
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 وية في السياسات: وضع السياحة كأول1الهدف 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

مكتب األمين العام، التنمية السياحية  أهداف التنمية المستدامةكل 

المستدامة، العالقات مع المؤسسات 

والشراكات، اإلعالم، اإلدارات 

التعاون التقني، األعضاء اإلقليمية، 

 المنتسبون.

عدد اإلشارات إلى السياحة في عدة أوراق للسيلسات  : المؤشر

السياحية مقارنة بخطوط األساس، مثل المنتدى السياسي الرفيع 

اإلستعراضات الوطنية الطوعية،  –المستوى للتنمية المستدامة 

 اتدراس، الطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةإ

 ، اإلستراتيجيات الوطنية.تشخيصية للتكامل التجاريال

، بما في ذلك 2021وثيقة بحلول  150: استعراض الهدف

السياسات الوطنية واإلستعراضات الوطنية الطوعية منذ 

2017. 

سياسة سياحة وطنية، مراجعة  101: خط األساس

 .2017و 2016اإلستعراضات الوطنية الطوعية لـ 

 ألفريقياخطة السياحة 

 : يجري إعدادها بعد تصميم البرنامج بكاملهالمؤشرات

يعكس السياحة كقطاع أساسي  2030تنفيذ خطة 

 للتنمية المستدامة

 – 2030تنفيذ مبادرة "خطة المنظمة ألفريقيا 

 (المرفق التاسعالسياحة من أجل نمو شامل" )أنظر 

وضع السياحة كأداة للتنمية  -1

الدولية المستدامة على األجندة 

 واإلقليمية والوطنية والمحلية؛

 

 17الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب األمين العام، العالقات مع 

المؤسسات والشراكات، اإلعالم، 

اإلدارات اإلقليمية، األعضاء 

 المنتسبون.

 : عدد وحدات المنصة / السمات الجاريةالمؤشر

 

 2021وحدات بحلول  4: الهدف

 

 :المؤشر

 مستخدمي المنصة؛عدد 

 ب( عدد التقديمات، أي األنشطة التي تم تحميلها

 ٪ من الزوار العائدين16ج(

 

 :خط األساس

والربع األول 2018مستخدًما )بين الربع الثالث من  43972أ( 

 (؛2019من 

والربع األول من  2018طلبًا )بين الربع الثالث من  382ب( 

 (؛2019

 2018ن الربع الثالث من ٪ من الزوار العائدين )بي 16ج( 

 (؛2019والربع األول من 

 

 

 :الهدف

 ؛2021٪، بنهاية  100أ( زيادة عدد المستخدمين بنسبة 

 ؛2021٪ من الطلبات بنهاية  100ب( زيادة بنسبة 

 .2021٪ بنهاية 50ج( زيادة عدد الزوار العائدين إلى 

الترويج من خالل تحسين منصة أهداف التنمية 

( من /http://tourism4sdgs.orgالمستدامة )

أجل تعزيز فهم السياحة كأداة لتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة

 

 

 

 

http://tourism4sdgs.org/
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 

 كل األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل األهداف

 

 

 العالقات مع المؤسسات والشراكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمية السياحية المستدامة، 

: عدد الجهات المانحة بما في ذلك السياحة في تخطيط المؤشر

 تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية / المساعدة اإلنمائية

 

٪ بما في ذلك 50: زيادة عدد الجهات المانحة بنسبة الهدف

الرسمية/ السياحة في تخطيط تدفقات المساعدة اإلنمائية 

 2021المساعدة اإلنمائية بنهاية 

 

: عدد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص المساهمة في المؤشر

 السياحة

 

: زيادة عدد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي الهدف

 2021٪ بنهاية 5تساهم في السياحة بنسبة 

 

 :المؤشر

ات، البحوث أ( عدد اتفاقيات التعاون )التغطية، المشاريع، الفعالي

 ؛منظومة األمم المتحدة...( الموقعة مع كيانات 

ب( عدد اإلشارات إلى السياحة في وثائق مجلس الرؤساء 

 التنفيذيين

 

 (2018: صفر )خط األساس

 

 :الهدف

، منظومة األمم المتحدةاتفاقيات تعاون مع كيانات  4أ( توقيع 

 2021بنهاية 

مجلس الرؤساء إشارات إلى السياحة في وثائق  3ب( وجود 

 .2021التنفيذيين بنهاية 

 

 

: عدد البلدان الراعية لقرار الجمعية العامة لألمم لمؤشراتا

المتحدة بشأن "تشجيع السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة 

 "البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة

تمويل السياحة كأداة معترف بها للتنمية والنمو 

الشامل من قبل أصحاب المصلحة المعنيين بما في 

 ذلك في منظومة األمم المتحدة:

  زيادة إدراج السياحة في تخطيط تدفقات

اإلنمائية الرسمية/المساعدة اإلنمائية المساعدة 

لصالح الجهات المانحة الثنائية والمتعددة 

 األطراف؛

 زيادة دعم ومساهمة القطاع الخاص؛ 

  تعزيز أوجه التآزر مع كيانات منظومة األمم

المتحدة األخرى وعلى مستوى مجلس 

 الرؤساء التنفيذيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولية ذات تقارير وقرارات األمم المتحدة والوثائق 

 الصلة، والتي تتضمن السياحة
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 العالقات مع المؤسسات والشراكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولة 90: الهدف

 

وثائق األمم المتحدة : عدد اإلشارات إلى السياحة في المؤشر

 وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة

: زيادة عدد اإلشارات إلى السياحة في وثائق األمم الهدف

٪،  50المتحدة وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة بنسبة 

 .2021بنهاية 

 

 :مؤشرال
 عدد الوثائق التي يتم مراقبتهاأ( 

األمم المتحدة وغيرها  ب( عدد اإلشارات إلى السياحة في وثائق

 .من الوثائق الدولية ذات الصلة

 :الهدف
 ؛2021مستندات يتم مراقبتها بحلول  3أ( 

ب( زيادة عدد اإلشارات إلى السياحة في وثائق األمم المتحدة 

٪ بحلول  50وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة بنسبة 

2021. 

 

 :مؤشرال 4-3
ألقل البلدان نموا  األمم المتحدةأ( إدراج السياحة في مؤتمر 

 30وريو + 

 ب( مشاركة منظمة السياحة العالمية في مؤتمر األمم المتحدة

 30وريو + ألقل البلدان نموا 

 (2018) صفر: خط األساس  4-2

 :الهدف  4-2
 ؛لإلجتماعاتأ( إدراج السياحة في الوثيقة الختامية 

ب( مشاركة منظمة السياحة العالمية في مؤتمر األمم المتحدة 

 .2021قل البلدان نمواً، في أل

 

 

 

 .تزايد اعتراف مجتمع المانحين الدولي بالسياحة   •

رصد قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة    •

 المنتدى السياسي الرفيع المستوىو

 للبلدان األقل نموا التحضير لمؤتمر األمم المتحدة• 

 مستمر 30وريو + 
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 كل األهداف

 

 

 

 

 

 

 العالقات مع المؤسسات والشراكات

 

 

 

 الالزمةالخارجة عن الميزانية   مواردال: المؤشر

 يورو صفر: خط األساس

 (2020يورو )نهاية  300000: الهدف

 

 : عدد الحاضرينالمؤشر

 .2021مشارك، بنهاية  200: الهدف

 

 2030دورة تنفيذية حول السياحة من أجل خطة 

لتمكين الدول األعضاء وإلدراج السياحة بشكل 

 الوطنية. 2030 خططأفضل في 

 

 

 

 

 

 

 كل األهداف

 

 

 

 

المؤسسات، بما في ذلك صياغة التشريعات الوطنية  تقوية اإلدارات اإلقليمية، التعاون التقني

للسياحة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع 

 السياحة.

 

بين القطاعين العام  الموقعة الشراكات: عدد لمؤشرا

 والخاص

 (2018) صفر: خط األساس

 .2021بنهاية  شراكات 4: توقيع الهدف

 

 

 كل األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلقليمية، التعاون التقني، اإلدارات 

العالقات مع المؤسسات 

 والشراكات، الكل

 

 

 

 السياحة تتضمن: عدد السياسات والخطط الوطنية التي المؤشر

 تتضمن: زيادة عدد السياسات والخطط الوطنية التي الهدف

 .2021٪ بحلول 15السياحة بنسبة 

 

من الموارد الوطنية المخصصة للتنمية  : النسبة المئويةالمؤشر

 السياحية

: زيادة مقدار الموارد المالية الوطنية المخصصة للتنمية الهدف

 .2021٪ بنهاية 20السياحية بنسبة 

 

 

دمج السياحة في السياسات والخطط الوطنية وتأمين 

تلك المتعلقة  السيماالموارد الالزمة لتنمية السياحة، 

باالقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة والبيئة، 

وكذلك في البيئة والموارد الطبيعية والتخطيط 

 .الحضري والنقل والثقافة واألمن القومي

 

مشورة فنية بشأن الهيكل المؤسسي للتنسيق بين 

 الوزارات.

 

 

تعزيز التنسيق الحكومي بين  -2

القطاعات من أجل التنمية 

 حيةالسيا

 

 

 

 كل األهداف

 

 

 

 

 األكاديمية

 

 

 تلقت التدريب والمراجعة مقاصد: المؤشر

 2:  2019 -2018: خط األساس

 جديدة مراجعةعمليات  4: 2020: الهدف

 جديدة مراجعةعمليات  6: 2021

 

 التي تصدرها المنظمة Questشهادات 

 

 

 

 

وضع سياسات وبناء  -3

مؤسسات أفضل، بما في ذلك 

 إحصائية موثوقة.أنظمة 
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 

 12والهدف  8الهدف 

 

 التنمية السياحية المستدامة

 

 

متابعة تنفيذ توصيات تقرير خط األساس حول دمج االستهالك 

 .واإلنتاج المستدامين في سياسات السياحة

 

 

 

 

 

 

 

 

: عدد الدول األعضاء التي تتخذ إجراءات المؤشر

 بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين

: وفقًا للتقرير األساسي عن دمج خط األساس

االستهالك واإلنتاج المستدامين في السياسات 

 السياحية

: زيادة أدوات سياسة االستهالك واإلنتاج الهدف

سياسة االستهالك لتأثير  مجالالمستدامين لكل 

 2021واإلنتاج المستدامين بحلول 

 

 

 

 

وقياس األثر تطوير وتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية للسياحة   

 االقتصادي للسياحة

 

حساب السياحة الفرعيفي إحصاءات السياحة و تقنية مساعدة   

 

 ورشة بناء القدرات في أفريقيا

حساب السياحة الفرعي وقياس  تعمل األطر اإلحصائية مثل

على توجيه البلدان في إنتاجها للبيانات القابلة  استدامة السياحة

في السياحة  وتجعلاسات أفضل للمقارنة دولياً التي تغذي سي

 أفضل، بما في ذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة. موضع

 

  

 

 : تصدر توليد المعارف والسياسات2الهدف 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  األهداف الفرعية 

1 ،4 ،5 ،8 ،9 ،11 ،12 

 

 7-11؛ 1-9ج؛ -5أ؛  -5؛ 4-5

األخالقيات، الثقافة، والمسؤولية 

اإلجتماعية؛ تحليل معلومات 

 األسواق والتنافسية

التوصيات والمبادئ التوجيهية والمعايير  نشر التوصيات

 والمنتجاتوالمؤشرات لجعل البنية التحتية السياحية 

والخدمات في متناول الجميع، السيما لألشخاص 

ت الوصول المحددة )بما في ذوي اإلعاقة ومتطلبا

ذلك كبار السن، واألسر التي لديها أطفال صغار، 

(، نتيجة رئاسة مجموعة ألخوذوي اإلعاقة المؤقتة، 

إلى  الوصول إلتاحة" ISO TC228 14العمل 

السياحة " ISO 21902  " لتطوير معيارالسياحة

 -السياحة للجميع إتاحة  –والخدمات ذات الصلة 

 ."والتوصياتالمتطلبات 

وضع المعايير الدولية  -1

وتوصيات السياسة العامة 

 والمبادئ التوجيهية
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  األهداف الفرعية 

 

وضع مبادئ توجيهية لسياسة تعميم مراعاة 

 المنظور الجنساني إلدارات السياحة الوطنية

توصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة 

 الريفية والتنمية اإلقليمية

 15الهدف 

 

يهدف  تطوير إطار إحصائي لقياس استدامة السياحة  األسواق والتنافسيةتحليل معلومات 

المعايير  و حساب السياحة الفرعي إلى استكمال

ال يوجد حاليًا سوى  -الدولية إحصاء السياحي 

إدارة  بريادة معياران دوليان في السياحة )أيًضا

 (اإلحصاء

، الذي يوفر حساب السياحة الفرعيدليل تجميع 

حساب السياحة إرشادات عملية للبلدان لتنفيذ 

 )سيتم نشره بعدة لغات(. الفرعي

 

التعاون التقني، اإلدارات اإلقليمية،  16و 9و 8

 اإلدارات التشغيلية

 الرصد يندرج في تقارير المشاريع إلى الجهات المانحة

 

 التقنيوضع توصيات كجزء من مشاريع التعاون 

لسياحة الوطنية أو دون الوطنية(، )استراتيجيات ا

، تصنيف حساب السياحة الفرعيوال سيما تنفيذ 

 أسواقالفنادق والمبادئ التوجيهية بشأن اختراق 

 المصدر .

 

 التنمية السياحية المستدامة 12والهدف  8الهدف 

 

 : عدد السياسات التي تمت دراستهاالمؤشر

األساس لعام دولة في تقرير خط  101: شارك خط األساس

سياسات السياحة الوطنية من  73تم استعراض ، و2018

 وترميزها بشكل منهجي

٪ في البلدان المشاركة  10، زيادة بنسبة 2021: في عام الهدف

 في التحديث وفي السياسات التي تمت مراجعتها

تحديث قاعدة بيانات االستدامة وسياسة االستهالك 

سياحة الوطنية واإلنتاج المستدامين في سياسات ال

 نتائجالوإصدار 

 

تحليل معلومات األسواق  12و 11و 8

 والتنافسية؛ التعاون التقني

 التقارير إصدار

 

 

 

 

 

 

 المنظمةمدن بلوحة معلومات ال عنصر: إصدار المؤشر

 :منشورات عن اتجاهات السياحة، مثل

  تقرير اتجاهات السياحة في آسيا  •

 (أعداد/سنة 4العالمية )لسياحة ل بارومتر المنظمة  •

 السياحة العالمية أضواء على  •

 

تطوير لوحة معلومات السياحة في المدينة )بيانات 

  النوافذ على السياحةالسياحة في المدينة ضمن لوحة 

 

تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء لتطوير 

 استراتيجيات التسويق القائمة على أبحاث السوق.

ل األسواق القيام ببحوث حو -2

في المجاالت ذات األولوية 

 البرنامجية

 

8الهدف  تحليل معلومات األسواق  

والتنافسية؛ اإلحصاء؛ التعاون 

 التقني

 : عدد الشركاءالمؤشر

 صفر: خط األساس

 ن البياناتايقدم نكاي: شرالهدف

(2لوحة النوافذ على السياحة )المرحلة    

 

وحساب المساعدة التقنية في إحصاءات السياحة 

النهوض بالقدرة الوطنية على  -3

تجميع البيانات السياحية 

 ومقارنتها
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

لمنجزاتاالنتائج/المخرجات/ الرصد اإلدارة المسؤولة  األهداف الفرعية 

  السياحة الفرعي

 

 ورش بناء القدرات

 

 قاعدة البيانات اإلحصائية

تحليل معلومات األسواق  12، 11، 9، 8، 5، 1

 والتنافسية؛ اإلدارات اإلقليمية
 (2020: إصدار منصة دراسات الحالة )ديسمبر المؤشر

 

 

 مجموعة دراسات الحالة عن السياحة الريفية

 

منصة على اإلنترنت لدراسات الحالة بشأن 

السياسات والمنتجات السياحية )تقييم التنسيق 

 ((tourism4sdgs.orgبمنصة 

 

سلسلة من األحداث العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية 

 التي تعرض دراسات الحالة

 

المستدامة  في سياسة السياحة التقنيةالمساعدة 

 لمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الخطة الوطنية

 للسياحة  الكبرى

 

تبادل أفضل الممارسات  -4
 بشأن السياسات السياحية

 التنمية السياحية المستدامة كل األهداف

 

 

 ؛تعميمهاالتي تم  األحاديث: عدد المؤشر

عن  حديثمن  25ما ال يقل عن  تعميم، 2021: بنهاية الهدف

 التنمية السياحية المستدامة

 

: الموافقة على التقديم إلى إدارة الشؤون االقتصادية المؤشر

 لتنظيم حدث جانبي تم تلقيه ؛ (UNDESA) واالجتماعية

 ؛2018حدث األول الذي ن ظم في عام : الخط األساس

 : تنفيس واحد في السنةالهدف

سياسة السياحة المستدامة من خالل  أحاديث تعميم

 والوقائع التي تنظمهاوسائل التواصل االجتماعي 

على هامش اجتماع المنتدى  منظمة السياحة العالمية

 الرفيع المستوى

 

 

 : إيجاد قيمة أفضل لألعضاء وزيادة العضوية3الهدف 

 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

اإلدارات اإلقليمية، التعاون التقني،  كل األهداف

 اإلحصاء

توفير المساعدة الفنية المباشرة لتلبية االحتياجات  

 الدقيقة للدول األعضاء

 

محددة يطلبها األعضاء، على سبيل  فعالياتتنظيم 

. االستجابة الحتياجات 1

 تناسباألعضاء وتقديم خدمات 

 ؛المطلوب
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 :المثال

والمحيط الهادئ  برنامج التدريب التنفيذي آلسيا  •

 (2020في كمبوديا )

 (2020مؤتمر السياحة الريفية والبيئة في إيران )  •

المؤتمر الدولي الثالث للحضارة العالمية والطرق  •

 (2021التاريخية في كمبوديا )

لتقديم  التقنية. تعزيز الخبرة 2

خدمات أكثر وأفضل لألعضاء 

 خططهمالسياحة في  إدراجودعم 

الوطنية، بناًء على بيانات قابلة 

 للمقارنة وذات مصداقية؛

 8الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9، 8، 4، 1األهداف 

 

 العالقات مع المؤسسات والشراكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في إطار  ذات المستوى الرفيع: عدد الفعاليات السياحية المؤشر

العالمية والمؤسسات المالية الدولية األخرى،  التجارةمنظمة 

المنظمات الدولية، وكذلك منظومة األمم المتحدة، التي تنظم و

 سنويًا أو التي تشارك فيها منظمة السياحة العالمية بنشاط؛

 (2018) 2: خط األساس

 :الهدف
سياحية رفيعة المستوى في إطار  فعاليات 5المشاركة / تنظيم 

منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية األخرى، 

المنظمات الدولية، وكذلك منظومة األمم المتحدة، بحلول و

 ؛2021

 فعاليات 5في  دول أعضاءمنظمة أو الب( مشاركة أمانة 

 سياحية رفيعة المستوى تنظم في إطار منظمة التجارة العالمية 

جدول ووضعها على السياحة  بدوراالعتراف 

 .أعمال النمو العالمي وعلى مستويات الحكم الوطني

 

تنظيم و/أو المشاركة في الفعاليات السياحية عالية 

المستوى، في إطار منظمة التجارة العالمية 

المنظمات ووالمؤسسات المالية الدولية األخرى، 

 .الدولية، وكذلك منظومة األمم المتحدة

 

 

 

 

 

 

إتاحة الفرصة لوزراء  -3

الدول األعضاء للقيام  -السياحة 

بدور رئيسي في المجاالت 

العالمية األخرى المتعلقة بالتجارة 

 زمنظومةوالتنمية االقتصادية، 

األمم المتحدة وجدول األعمال 

 العالمي.

 

 

 التعاون التقني

والمؤسسات المالية الدولية األخرى والمنظمات الدولية وكذلك 

 2021نهاية بمنظومة األمم المتحدة، 

 

 

 

 

طوير التدريب السياحي، وجمع وتقييم البيانات ت

السياحية ذات الصلة، كجزء من التعاون مع القطاع 

 .الخاص

 

 

مكتب األمين العام، اإلدارات  

 اإلقليمية، التعاون التقني
 التي يتم تنفيذها سنويًا التأليب: عدد أنشطة المؤشر

 (2018) 1: خط األساس

 .2021، بحلول نهاية عام تأليبإجراءات  3الهدف: تنفيذ 

، بما في دول أعضاء جديدةمن أجل اجتذاب  التأليب

 :ذلك في مقر األمم المتحدة في جنيف ، مثل

 انإلى اجتماعات اللج أعضاء غيردول دعوة   •

 اإلقليمية

حول قياس استدامة  تجريبية دراسات رائدة  •

 من قبل دول غير أعضاء السياحة

 اجتذاب دول أعضاء جديدة -4

 

 : زيادة الموارد وتعزيز قدرة المنظمة من خالل الشراكات4الهدف 
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 كل األهداف

17-3  /17-16  /17-17 

 

العالقات مع المؤسسات 

مكتب األمين العام، والشراكات، 

اإلدارات الشؤون القانونية والعقود، 

 اإلقليمية، التعاون التقني

 

 

 

 

 

 

 

 

  : اتفاقية اإلطار المالي واإلداري مع االتحاد األوروبيالهدف

 2021الموقعة بحلول 

 

اإلطارية المبرمة مع المانحين : عدد االتفاقات المؤشر

 ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية الموقعة

 (2018) 1: خط األساس

اتفاقيات إطارية مع المانحين، ومؤسسات التمويل  3: الهدف

 .2021الدولية والمنظمات الدولية الموقعة، بنهاية 

 

باتفاقيات المتعلقة  من خارج الميزانية موالاألالمؤشر: مبلغ 

 اإلطار الموقعة

 2018: خط األساس

: زيادة الموارد المالية: من خارج الميزانية لتصل إلى الهدف

 .2021٪ من الميزانية العادية ، بحلول نهاية عام  50

 

 

بناء وتعزيز القدرة المؤسسية للمنظمة لتعبئة 

 الموارد

اتفاقية اإلطار المالي واإلداري مع االتحاد   •

  األوروبي

االتفاقات اإلطارية مع الجهات المانحة األخرى   •

 والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية

 منظمةلزيادة الموارد المالية ل• 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة جهود حشد الموارد  -1

والتمويل العام الدولي للسياحة، 

بما في ذلك من خالل المساعدة 

اإلنمائية الرسمية، المعونة من 

 واالستثمار األجنبي أجل التجارة

 المباشر.

 

ضمان االستدامة المالية  -2

للمنظمة من حيث الميزانية 

العادية من خالل التعاون الوثيق 

مع الدول األعضاء وزيادة 

والرقابة الصارمة  ،التبرعات

 لميزانية.على ا

 

 

 8الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9، 8، 4، 1األهداف 

 

العالقات مع المؤسسات 

 وكل اإلداراتوالشراكات، 

 

 

 

 

 2020: تنقيح استراتيجية تعبئة الموارد بحلول الهدف 

 

 2020: تنفيذ خطة العمل بحلول الهدف

 

 .2021: رصد خريطة طريق تعبئة الموارد، بنهاية الهدف

مراجعة وتحديث استراتيجية تعبئة الموارد وخطة 

 :العمل وخريطة الطريق، بما في ذلك

 2030الهندسة المالية التنويع واالبتكار في  •

تعزيز قدرة األمانة والدول األعضاء على جمع • 

 األموال ألغراض التنمية من خالل السياحة

 

 

 

العالقات مع المؤسسات 

والشراكات، اإلدارات التشغيلية، 

التنمية السياحية اإلدارات اإلقليمية، 

المستدامة/ العالقات مع المؤسسات 

 والشركات

 

 

 

تشغيل الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء قبل : بدء الهدف

 2021نهاية 

 

شراكات فعالة تسهم في إبراز دور منظمة السياحة 

العالمية الريادي في السياحة. فرص وآليات جديدة 

، المعونة من أجل ةلزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمي

التجارة، وكذلك إشراك القطاع الخاص والمجتمع 

 .المدني

 

 الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لشبكةدعم 

 الكوكب الواحد

 

 توسيع الشراكات التي أثبتت نتائجها

 

 

بناء شراكات استراتيجية  -3

المالية وغير  -لزيادة الموارد 

 (.المالية )المهارات والكفاءات

 

. توسيع الشراكات مع القطاع 4

الخاص واألوساط األكاديمية 

المالية لتعزيز القدرة التقنية و

للمنظمة على توفيرها لجميع 

 منظمةالالدول األعضاء في 

منظمة رواد للشبكة مراكز االبتكار التابعة  تضع 2020في  األقاليم: شبكة للتوسع في جميع الهدف العالقات مع المؤسسات والشراكات 
األعمال اإلقليميين على اتصال مباشر مع القطاع 
العام والمستثمرين وشركاء تطوير األعمال. حتى 
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

منظمة من أقاليم  إقليميناآلن، تم إنشاء مراكز في 
 السياحة العالمية

 

 جعل السياحة أكثر ذكاًء: االبتكار والتحول الرقمي: 1األولوية 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

اإلبتكار والرقمنة، األعضاء  17، 9، 8األهداف 

 المنتسبون، األكاديمية

 :األهداف

في السنة  ندوات لإلبتكار التكنولوجي في السياحة 5 تنظيم  -

إلى  10لمنظمة( بمشاركة من ا من أقاليم إقليم)واحدة في كل 

 .ندوةشركة ناشئة إقليمية في كل  15

 ندوةفي كل  رؤوس األموال اإلستثمارية من 10إشراك   -

بحلول  500إلى  80من  رؤوس األموال  وزيادة قاعدة بيانات

 2021عام 

٪  20بنسبة  الطبخفي مسابقة فن  الطلبات للمشاركةزيادة  -

 .إقليمئة المشاركة من كل مع الشركات الناش 2021بحلول 

 تضم، والتي للشركات الناشئةالمسابقة الثانية   •

مجموعة كبيرة أخرى من الشركات الناشئة، 

كانون وأفضلها ستتنافس في النهائيات في 

 2020يناير الثاني/

على المستوى اإلقليمي، دعوة الشركات الناشئة   •

 ندوات المنظمة لإلبتكارلحضور  ةعوالمجم همن هذ

، والتي يتم االحتفال بها في التكنولوجي في السياحة

الوطنية لريادة  البيئات، من أجل تعزيز إقليمكل 

 األعمال؛

لسياحة الرياضة األولى  الشركات الناشئةمسابقة   • 

لمنظمة لجمع رجال األعمال العاملين التي تجريها ا

في السياحة الرياضية ووضعهم على اتصال مباشر 

 .الرئيسيين في هذا القطاعمع الالعبين 

االحتفال بالنسخة الثانية من السياحة العالمية لفن • 

 2020في عام  بخالط

 

الجمع بين أصحاب المصلحة  -1

الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات 

واألوساط األكاديمية والشركات 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

والشركات الناشئة والمستثمرون 

مالئكة )رجال األعمال وال

التجارية الفائقة ورأس المال 

( وشركاء تطوير ألخاالستثماري 

األعمال )المعجالت والحاضنات 

( من أجل تعزيز االبتكار ألخ

 .وريادة األعمال

تنظيم منتديات ابتكارية  -2

مخصصة للسياحة تهدف إلى 

الجمع بين جميع الجهات الفاعلة 

في النظام البيئي لتعزيز االبتكار 

األعمال واالستثمار في وريادة 

 السياحة.
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 17، 9، 8، 4األهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبتكار والرقمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إطالق مراكز االبتكار التابعة لمنظمة السياحة   

الخمس، ويتوقع من كل  األقاليمالعالمية في جميع 

مركز تطوير واستضافة ما ال يقل عن مؤتمرين أو 

نشاط مكثف سنويًا لكل من أصحاب المصلحة في 

 القطاعين العام والخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشاء شبكة مركز االبتكار  -3

التابعة لمنظمة السياحة العالمية، 

حيث ستتاح للشركات األكثر 

في مجال السياحة في العالم  تأثيرا

من قادة  لإلستلهامالفرصة 

االبتكار في مجال السياحة، 

الشركات والمستثمرين،  والتقاء

من ورش العمل الفنية  والتعلم

حول كيفية  المتطورة للغاية

. واإلنتشار العالميالتوسع 

ستتاح للدول األعضاء في و

منظمة أيًضا الفرصة إلطالق ال

لسياحي الوطني تحديات االبتكار ا

 .المركزفي 

 

 17، 9، 8األهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبتكار والرقمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبكة االستثمار التابعة لمنظمة السياحة العالمية، 

بالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي )انظر 

 (3-2األولوية 

  

أول جمعية عامة لمنظمة السياحة العالمية للشباب 

منصة للشباب مع األفكار المبتكرة  في السياحة توفر

لاللتقاء وتبادل األفكار وأفضل الممارسات والحلول 

 للتحديات التي تواجه السياحة اليوم.

 

إنشاء جمعية ألقطاب اإلبتكار  -4

 في السياحة
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

، 13، 12، 9، 7، 8، 1األهداف 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل معلومات األسواق، 

العالقات مع المؤسسات األكاديمية، 

 والشراكات، اإلدارات اإلقليمية

 

 

 

تحليل معلومات األسواق، 

األكاديمية، العالقات مع المؤسسات 

 والشراكات، اإلدارات اإلقليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل حلقات: عدد لمؤشرا

 صفر: خط األساس

 تحليل المعلوماتورش عمل في مدريد حول  3: الهدف

 وإشراك الشركاء المعنيين في السياحة والتسويق

 

 : عدد ورش العملالمؤشر

 صفر: خط األساس

 فريقياأعمل في  حلقتا: الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنظمة  تطوير مختبرات التسويق في

 

تدريب  -التجارية  اتبرنامج إفريقيا للعالم

المنظمات غير الحكومية اإلفريقية والمنظمات غير 

الحكومية المعنية بإدارة البيانات على معلومات 

السوق، والعالمات التجارية، والتسويق الرقمي 

 ووسائل اإلعالم االجتماعية

 

المنتدى السادس لمنظمة السياحة العالمية حول 

 (الندرزيونيو ، ف 3-1) بخالسياحة في فن الط

 

المؤتمر العالمي الخامس لمنظمة السياحة العالمية 

 لم يحدد تاريخه بعد( حول سياحة النبيذ )البرتغال،

 

 13-11المؤتمر الحادي عشر لسياحة الجبلية )

 (مارس ، أندورا

 

رفيعة المستوى في  حصص دراسية مخصصة

الندوات اإلقليمية لإلبتكار التكنولوجي في إطار 

لتبادل المعلومات حول التقنيات الجديدة،  السياحة

واستخدام مشروع البيانات الضخمة وتسويق وسائل 

التواصل االجتماعي لسلطات السياحة اإلقليمية 

 الرفيعة المستوى

تعزيز اإلبتكار في تطوير  -5

 المنتجات والتسويق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17، 9، 8األهداف 

 

 

 

 

 

العالقات مع المؤسسات 

والشراكات، تحليل معلومات 

األسواق، التنمية السياحية 

 المستدامة،  األعضاء المنتسبون

 

 

 2020المبادئ التوجيهية في عام  نشرالهدف: 

 

 

 

 

 

مواصلة التعاون مع إسبانبا في مجال المقاصد 

 الذكية.

لوضع   شراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

في المبادئ التوجيهية األولى للدول األعضاء 

 منظمة؛ال

 

منتديات االبتكار المتخصصة مع التركيز  حضور

 والمدن الذكية والسياحة العالمية التكنولوجياعلى 

تقدم الوجهات الذكية من  -6

خالل تطوير المبادئ التوجيهية 

والنماذج وتبادل الممارسات 

 الجيدة.
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 15، 14، 12، 9، 8األهداف 

 

 

، 5-12، 2-12، 1-12األهداف 

، 7-14، 5-14، 2-14ب،  -12

15-1 ،15-2 ،15-4 ،15-5 ،

15-7 ،15-9 

 

العالقات مع المؤسسات 

والشراكات، تحليل معلومات 

 األسواق، إدارة اإلحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 2021 قبل نهايةالمبادئ التوجيهية  نشرالهدف: 

 

توجيهية وتوصيات للسياسات تجاويا وضع مبادء 

 مع اآلثار الرئيسية للتحول الرقمي في قطاع السياحة

 

دارات السياحة عمل لتحليل البيانات إلة حلق

الوطنية، ومنظمات السياحة الوطنية، ومنظمات 

إدارة المقاصد )المقاصد الذكية( مع شركاء غوغل، 

 ماستركارد، أماديوس، وغيرها(.

للتخطيط لحماية البيئة عن طريق مبادئ توجيهية 

السياحة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية القائم 

 على المشاركة.

 

استراتيجي  مضمونإنتاج  -7

وتسهيل بناء القدرات على 

االبتكار والرقمنة في السياحة، 

مما سيمكن الدول األعضاء في 

منظمة من اتخاذ قرارات أكثر ال

ذكاًء فيما يتعلق باستخدام 

التكنولوجيات والبيانات غير 

التقليدية لتنمية السياحة، وسوف 

يزودهم بفهم لالتجاهات 

 االجتماعية الحالية و احتياجات

 .الزبائن

 

 األعمال وريادة االستثمارات: التنافسية قدراتنا تنمية: 2األولوية 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

التعاون التقني، اإلبتكار والرقمنة،  كل األهداف

 اإلدارات اإلقليمية

 

مساعدة الدول األعضاء على إجراء تحليالت سلسلة  

القيمة السياحية لتحديد الفرص لتعزيز التأثير 

 .االقتصادي المحلي للسياحة

 

، سلسلة المائدة المستديرة الشركات الناشئةمسابقات 

العالمية لالستثمار السياحي، المنتدى العالمي 

في التكنولوجي  اإلبتكارلالبتكار والتحول الرقمي، 

لمنظمة )انظر لالسياحة، مراكز االبتكار التابعة 

 (1األولوية 

 

تحسين بيئة األعمال في الدول  -1

منظمة عن طريق الاألعضاء في 

الشركات تحفيز ريادة األعمال و

الصغيرة والمتوسطة في السياحة 

وغيرها من القطاعات على طول 

سلسلة القيمة السياحية، بما في 

المعرفة والبيانات  توليدذلك 

المتعلقة بالحصول على التمويل 

 .واالستثمار في السياحة

 

إنشاء منتدى سنوي عالمي  -2

 لالستثمار في السياحة.
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

  كل األهداف

 

 

 

 

 

 

والرقمنة، العالقات مع اإلبتكار 

المؤسسات والشراكات، اإلدارات 

 اإلقليمية

 

 

 

 

 :الهدف
نظم باالشتراك مع يعالمي لالستثمار في السياحة،  لقاءأ( 

األونكتاد والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية، في 

 ؛2020عام 

االستثمار  لقاءشركاء رئيسيين ومانحين يشاركون في  10ب( 

 .2020العالمي، في عام 

 

عالمية مشتركة لالستثمار مع األونكتاد  فعاليات

 ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية

 

 

 

 

 

. دعم الدول األعضاء في جذب 3

االستثمارات، من بين أمور 

تشجيع  من خالل أخرى،

لسياحة داخل ل مسارات محددة

 مؤسسات التمويل القائمة.

 

 

 17 الهدف

 

 اإلبتكار والرقمنة

 

 

تحميل  للدول األعضاء الهدف: منصة يمكن من خاللها

تضم أكثر من  التيمنظمة الع مباشرة وربطها بشبكة يراالمش

جاهزة بحلول عام لتكون دولة،  35مستثمًرا من أكثر من  80

2021 

شبكة االستثمار التابعة لمنظمة السياحة العالمية، 

 المنتدى االقتصادي العالميبالشراكة مع 

 

 

 والتوظيف التعليم: أفضل وبنوعية   العمل المزيد من فرص إيجاد: 3األولوية 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 4 الهدف

 

 :الهدف األكاديمية، التعاون التقني

  بالسنة نيدولي نيمركزإنشاء   •

شخص )المسؤولون +  600 تدريب حوالي: 21-20الفترة  •

 (الجمهورعموم 

 2021دورة بنهاية  20: الهدف

المراكز الدولية المرتبطة بأكاديمية منظمة السياحة 

 العالمية

 

دورات مخصصة للتعليم التنفيذي في الدول 

 األعضاء

 

 التعليم والتدريب السياحي عبر اإلنترنت

 السياحة للعاملين فيدورات عبر اإلنترنت   •

منصة التعليم السياحي عبر اإلنترنت التي تتيح   •

 الوصول إلى تدريب جميع الشركاء عبر اإلنترنت

 

محتوى المناهج الدراسية على السياحة في المرحلة 

 الثانوية

 

المساعدة الفنية في صياغة سياسات تنمية الموارد 

م وتنفيذ برامج تنمية البشرية في السياحة؛ تصمي

 المهارات

 

تعزيز قدرة األعضاء في  -1

 التعليم السياحي
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 8و 4الهدف 

 

 

 

 

 األكاديمية

 

 

 

 

 : برامج التعليم والتدريب السياحيالمؤشر 

 امجنبر 220: خط األساس

 برنامًجا 250: 2021: بنهاية الهدف

 

 

 تدكوال للجودة  شهادات

 

في تصميم وتنفيذ سياسات االستثمار   تقنيةمساعدة 

 سهولة القيام باألعمال، إلخ.

 

دعم األعضاء في تطوير  -2

 إيجاد تتيحاألطر والسياسات التي 

 فرص العمل.

 

 

 8الهدف  

 

 

 

 

 

 

األكاديمية، تحليل معلومات 

 األسواق، اإلحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتضمن قاعدة البيانات اإلحصائية بيانات التوظيف 

ساعد على ما يوالشراكة مع منظمة العمل الدولية 

 .تحسين تغطيتها

تتضمن الشراكة مع منظمة العمل الدولية أيًضا 

تطوير فصل التوظيف في اإلطار اإلحصائي لقياس 

 استدامة السياحة

 

تقدم تحليل البيانات والبحوث  -3

ة على الوظائف حول تأثير السياح

 ومستقبل العمل في القطاع

 

 

 

 

 8و 4الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

األكاديمية، تحليل معلومات 

 األسواق

 

 

 

 

 

 

 

 (أفراد 6: المؤسسات المشاركة )فرق مكونة من المؤشر

 (2019-2018)في  صفر: خط األساس

مؤسسة في عام  50، و  2020مؤسسة في عام  30: الهدف

2021 

 

 المشاركون: المنتديات / المؤشر

 (2019-2018)في  صفر: خط األساس

 2021و  2020 بنهاية 100الهدف: 

 

 (رابطة طالب السياحة العالمية )الوطنية والعالمية

 

 المواهب تنميةمنتديات 

 

 منصة تنمية المواهب

 

 

 

 

تعزيز تنمية المواهب  -4

 وصورة العمالة في السياحة

 

 

 

 

 

 

 

 10و 8الهدفان 

 2-10؛ 8-5

 

 

 األخالقيات والمسؤولية اإلجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

تسهيل إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل 

بالتعاون مع كيانات القطاعين العام والخاص 

 األخرى

 

تعزيز التدريب على إشراك  -5

 ذوي اإلعاقة في العمل

 

 

 5، 4، 1األهداف 

 ج -5أ؛  -5؛ 5-4ب؛  -1؛ 1-2

 

 

 

 اإلجتماعيةاألخالقيات والمسؤولية 

 
لتمكين المرأة في مجال السياحة  نموذجيةبرامج  10 

في بلدان مختارة )في أفريقيا وأمريكا الجنوبية(، 

بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وشركاء 

 القطاع الخاص

 

 تمكين المرأة -6

 

 والميّسر والمأمون اآلمن السفر: السفر وتسهيل الصمود على القدرة بناء: 4األولوية 
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 9و 8الهدفان 

 

 : مراجعة سياسات التأشيرة الوطنيةالمؤشر التنمية السياحية المستدامة

 2018في عام  ومقصددولة  216: تمت مراجعة خط األساس

 216: الهدف

عالمي عن تيسير الحصول على تأشيرات تقرر 

 الدخول

 

منح سياسات  تجميع وترميز -1

لتحليل  2020لعام  الـاشسرات

إجراءات حدود الدخول بما في 

 ذلك آليات التأشيرة واألمن

 

 9و 8الهدفان 

 

 

 

 

 التنمية السياحية المستدامة

 

 

 

 

 : المشاركونالمؤشر 

 (2019دولة ) 40مشارك من  100: خط األساس

 دولة 50مشارًكا من  150: الهدف

: منشور تفاعلي جديد، مع توفير خيار التنزيل بحلول الهدف

 2021عام 

التحضير للمؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة السياحة 

العالمية / منظمة الطيران المدني الدولي بشأن 

السياحة والنقل الجوي، بما في ذلك اإلعالن وخطة 

 العمل

 

منظمات  تعزيز التعاون مع -2

النقل الدولية إلجراء البحوث 

 ودعم األعضاء لزيادة االتصال

 

 

 16الهدف 

 

 

 

 

 

 

 إدارة اإلعالم، أكاديمية المنظمة

 

 

 

 

 

 

 : المشاركونالمؤشر

 (2019دولة ) 40مشارك من  100: خط األساس

 دولة 50مشارًكا من  150: الهدف

بحلول : منشور تفاعلي جديد، مع توفير خيار التنزيل الهدف

 2021عام 

تحديث المنشور "مجموعة أدوات لالتصاالت في 

"األزمات السياحية  

 

األزمات اإلعالم خالل عمل حول تنظي بحلقات 

 للدول األعضاء حسب الطلب

 

 في حاالت األزمات لإلعالمعمل  حلقات

 

تعزيز مناعة األعضاء من  -3

 خالل التأهب لألزمات واإلعالم 

 

 

 

 والبيئية والثقافية االجتماعية االستدامة: تراثنا حماية: 5األولوية 

 

أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

، 10، 8، 7، 6، 5، 2، 1األهداف 

11،13 ،14 ،15 

 

 

 

 

 

اإلحصاء، التنمية السياحية 

المستدامة، األخالقيات والمسؤولية 

 اإلجتماعية

 

 

 

 

 قياس استدامة السياحةأنظر وثيقة مبادرة 

 

 

 

 

 

 

مشروع قياس استدامة السياحة لتوسيع إحصاءات 

السياحة بما يتجاوز قياس األحجام والتأثيرات 

االقتصادية ليشمل أيًضا الجوانب االجتماعية 

والبيئية. ويشمل وضع إطار إحصائي لقياس 

على موافقة  استدامة السياحة يهدف إلى الحصول

 األمم المتحدة

 

النهوض بقياس اآلثار  -1

االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

للسياحة من خالل مبادرة قياس 

السياحة المستدامة والشبكة 

الدولية لمراصد السياحة 

 منظمةلالمستدامة التابعة ل

، 12،13، 8، 7، 6، 5األهداف 

14 ،15 

 

 التنمية السياحية المستدامة

 

 

 في السنة؛ الشبكة: عدد المراصد التي تنضم إلى المؤشر

 مرصد؛ 25: 2019في  خط األساس

 في السنة الشبكةمراصد على األقل إلى  3: انضمام الهدف

 الشبكة الدولية لمراصد السياحة المستدامة

اإلجتماع السنوي للشبكة الدولية لمراصد السياحة 

 المستدامة
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

  

 

 17، 15، 14، 12،13األهداف 

 

 

 

 

 التنمية السياحية المستدامة

 

 

 

 

إلى المجلس االقتصادي  سنوي : تقديم تقريرالهدف 

 واالجتماعي

 

 

 

استمرار العمل ببرنامج السياحة لكوكب واحد بنجاح 

 وفقا لبرنامج العمل

 

 

 

النهوض باالستهالك واإلنتاج  -2

المستدامين في قطاع السياحة، ال 

السياحة سيما من خالل شبكة 

 لكوكب واحد

 

 11و 8الهدفان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمية السياحية المستدامة، تحليل 

 معلومات األسواق، التعاون التقني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حلقة عمل إقليمية واحدةالهدف

 

 هم: مشاركة رؤساء البلديات ونوابالمؤشر

 2019رؤساء البلديات في  4: خط األساس

 2020رؤساء بلديات في عام  6: الهدف

عمل حول االزدحام السياحي في المناطق  حلقات

 الحضرية

 

بشأن  البلدياتالثاني لرؤساء  المنظمة منتدى

السياحة الحضرية المستدامة )المقترح تنظيمه 

بمناسبة انعقاد قمة السياحة الحضرية التاسعة 

 (لمنظمة السياحة العالمية( أ

 

 التاسعة للسياحة الحضرية المنظمة قمة

 

في سياسات واستراتيجيات التنمية  التقنيةالمساعدة 

 المستدامة من خالل السياحة

 

دعم األعضاء في تطوير  -3

السياحة كمحرك للتنمية 

المستدامة، ال سيما في إدارة 

االزدحام السياحي في األماكن 

الحضرية والمواقع الثقافية 

 والبيئية

 

 

 

 

 

 

 

 التنمية السياحية المستدامة 13الهدف 

 

 

 عدد الدول األعضاء التي تتخذ إجراءات بشأن المناخ :المؤشر

 يجري تحديده: خط األساس

 وفقا لخط األساس يحدد: الهدف

 

متابعة تنفيذ الدول األعضاء للتوصيات الواردة في 

التقرير حول البصمة المحّدثة لثاني أكسيد الكربون 

 في القطاع من منظور النقل

 

تقييم تأثير السياحة على تغير  -4

المناخ ووضع توصيات حول 

 كيفية التكيف والتخفيف

 

 12و 8الهدفان 

 6-12ب؛  -8؛ 3-8؛ 8-2

 

 سنة من التزامات القطاع الخاصبالتوقيع  20 أكثر من: الهدف األخالقيات والمسؤولية اإلجتماعية

 

: تقديم تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام الهدف

2020 

 المنظمة الخاص بمبادرةالتزامات القطاع   •

 األخالقيات

عن إجراءات التنفيذ للمراجعة قاعدة بيانات   •

والممارسات الجيدة من قبل الحكومات والمؤسسات 

 السياحية

التقارير المقدمة إلى الجمعيات العامة لمنظمة   •

 السياحة العالمية واألمم المتحدة

عرض أفضل الممارسات بشأن تنفيذ مدونة   •

 على خلفية أهداف التنمية المستدامة اآلداب

للجنة العالمية آلداب  تنظيم اجتماعين سنويين  •

 ونشر المبادئ التوجيهية للجنة وتوصياتها السياحة

  لمنظمةلجوائز األخالقيات الرابعة والخامسة   •

 آلداباالتفاقية اإلطارية لمنظمة السياحة العالمية • 

لعالمية دعم تنفيذ المدونة ا -5

، والتأكيد على آلداب السياحة

 -األبعاد االجتماعية للسياحة 

الوصول، والسياحة  إتاحة

الشاملة، والمساواة بين الجنسين، 

اتفاقية ب والتقدم -وحماية الطفل 

منظمة السياحة العالمية اإلطارية 

 السياحة آلداب
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أهداف التنمية المستدامة 

 والغايات

 األهداف الفرعية النتائج/المخرجات/المنجزات الرصد اإلدارة المسؤولة

 السياحة

 

 11و 9الهدفان 

 7-11؛ 9-1

 

تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء   • أعتراف واحد بالتيسير في السنةالهدف:  األخالقيات والمسؤولية اإلجتماعية

لتصميم سياسات واستراتيجيات سياحية يمكن 

الوصول إليها على المستوى الوطني ومستوى 

 .المقصد

أنشطة التوعية بشأن إمكانية الوصول الشامل   •

التي تنظمها منظمة السياحة العالمية والدول 

 .األعضاء

الوصول  يتيسرالتي  للمقاصداالعتراف الرسمي • 

 إليها

 إتاحة السياحة للجميع -6
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 هيكل األمانة -خامسا

 .2021-2020يبقى الهيكل التنظيمي للمنظمة كما يرد أدناه ساريا خالل الفترة  .66

 

 

 في الجدول أدناه وصف لمختلف اإلدارات: .66

 إسم اإلدارة الوصف

 اإلدارة تشمل اإلدارة مكتب األمين العام ومكتب نائب األمين العام والمديرين التنفيذيين

منظمة السياحة العالمية في وضع السياحة في خطة في  اإلعالمتساهم إدارة 

الرقمية، وكذلك إنشاء عالقات ، وزيادة البصمة 2030التنمية المستدامة لعام 

 إعالمية إستراتيجية لمنظمة السياحة العالمية.

 باستمرار وثبات أمام العموم يتطلب قاعدة وجودمنظمة السياحة العالمية ظهارإ

بتطوير السمعة التنظيمية  لمنظمةاإلعالم في ا وتقوم إدارة. هامةمعلومات 

على نحو متماسك واستراتيجي  عن طريق اإلشعاع إلى العامة والقيادة الفكرية

العضوية وتوسيع إلى قيمة الإلضافة  رئيسية بدورها وهي أمور. في األساس

 قاعدة نفوذ منظمة السياحة العالمية.

 اإلعالم

المستشار القانوني أ( يقدم المشورة بشأن اإلطار القانوني لمنظمة السياحة 

وحماية المنظمة من أي  ةالوقايالعالمية لتجنب المخاطر القانونية في مرحلة 

مسؤولية محتملة، ب( التحقق من االتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق 

د(  واألجهزة الحاكمة؛القانونية، ج( إعداد اآلراء / المشورة القانونية لإلدارة 

 .لمنظمةا لوثائقإلطار القانوني لوضوح الو ةالقانوني السالمةر يتوف

 المستشار القانوني

 إشراف األمين العام، األمن مسؤول عما يلي:تحت 

وتنفيذ المعايير  UNDSSالعالقة مع إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة 

 (.UNSMSفي هيكل المنظمة وإجراءاتها )

العالقات وخدمات في الدولية و في اللقاءاتاألمنية  تطبيق اإلجراءاتالتحقق من 

 مع المضيف. ذات الصلةاألمن 

 األمن

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

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

 

 

38 

 تنسيق مع السلطات اإلسبانية )وزارة الخارجية، والداخلية، والشرطة(ال

 خدمات المؤتمرات مسؤولة عن:

الترجمة التحريرية، الترجمة الفورية، المصطلحات، توجيهات التحرير، وغيرها 

 من خمات الدعم اللغوي لألمانة.

بهما من وقائع ل العامة والمجلس التنفيذي وما اتص تنظيم اجتماعات الجمعية

 وأنشطة.

 إدارة وثائق الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.

 تقديم خدمات الدعم لمؤتمرات األمانة.

 خدمات المؤتمرات

فريقيا، القارة األمريكية، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، أاإلدارات اإلقليمية )

 إقليمكل  بهاالتي يضطلع والشرق األوسط( مسؤولة عن تنسيق ومتابعة األنشطة 

 أعضاء  جميعلفوائد المشاركة والتعظيم اإلفادة عن ذلك، مع و من أقاليم المنظمة

منظمة. من خالل العالقات المستمرة مع كل عضو، وكذلك مع المنظمات ال

 واإلستراتيجي التوزيع المتكافئاإلقليمية ذات الصلة، تضمن اإلدارات 

، بناء على ما ، تقوم اإلداراتافةباإلضمتوازن جغرافيا ألنشطة المنظمة. الو

 اتبوضع إستراتيجية وبرنامج عمل يعتمد على أحدث ما في السياس تقدم،

العالقات مع  تقيم اإلدارات اإلقليمية، السياحية وحوكمة السياحة. عالوة على ذلك

 المنظمة. إلى من أجل انضمامها وتصونها الدول غير األعضاء

 مضامير العمل:

، إقليموالعالقات القائمة في كل  الجاريةاألنشطة  حول كلالغ بلإلإنشاء نظام 

 .بالتنسيق مع اإلدارات األخرى

ات األعضاء، إعالم اإلدارة باستمرار حول كل القضايا اإلقليمية )األولويات، طلب

 حول األنشطة ذات الصلة باختصاصاتها المختلفة. ألخ( والبرامج األخرى

 تقوم به اإلدارات التشغيلية والترويج لذلك.اإلسهام بنشاط في تعميم ما 

جمع أي معلومات مفيدة حول الدول األعضاء، خصوصا بناء على طلب اإلدارة 

 التشغيلية، ودون أن يقتصر ذلك على هذا الطلب.

 

اإلقليمية  اإلدارات

)أفريقيا، القارة 

األمريكية، آسيا 

والمحيط الهادئ، 

أوروبا، والشرق 

 األوسط(

الثورة الصناعية الرابعة، تركز استراتيجية االبتكار واالستثمارات  بدايةفي 

 خالقعمل: االبتكار، إنشاء نظام للوالتكنولوجيا الرقمية على ثالثة مجاالت 

للسياحة وربطه وتوسيع نطاقه؛ التحول الرقمي، لربط الدول األعضاء 

دافع من ب نيتحركوالجديدة وقادة المواقع بصفتهم صناع قرار " ابالتكنولوجي

 االبتكار.في البيانات"؛ واالستثمارات لتعزيز ثقافة االستثمار 

 اإلبتكار واإلستثمارات

 والتكنولوجيا الرقمية

اإلدارة التشغيلية التي تسعى جاهدة إلى الجمع بين جميع أصحاب المصلحة هي 

 )القطاعين العام والخاص بما في ذلك األوساط األكاديمية( بهدف تعزيز قابلية

 .التوظيف واالستدامة والقدرة التنافسية في دولنا األعضاء

من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع ، يطور هذا البرنامج مبادرات 

المعرفة لألعضاء وتنمية المواهب وفرص  توليدتعليمية وتدريبية استباقية تعزز 

سياحة العالمية العمل، فضالً عن تعزيز مكانة أعضاء األكاديمية في منظمة ال

والدعوة إلى منظمة السياحة العالمية في مجال التعليم السياحي. وسياسات 

 التعليم والتدريب

 )األكاديمية(
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 وتوصيات التدريب.

لتقديم المساعدة الفنية المباشرة إلى الدول األعضاء في تطوير  ةمكرس هي إدارة

قطاعات السياحة لديها لتكون قادرة على المنافسة مع تشجيع السياحة في نفس 

 .الوقت كأداة للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية المستدامة

لتنمية كمنصة تعاونية مصممة لتعزيز ا في المنظمةتعمل مبادرة طريق الحرير 

تشارك في  السياحية المستدامة على طول طرق طريق الحرير التاريخية.

دولة عضوا من أوروبا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ،  34  المبادرة

تهدف مبادرة طريق ولمنظمة. في ا المنتسبينباإلضافة إلى مختلف األعضاء 

، وتحفيز االستثمار المحليةنمية السياحية للمجتمعات الحرير إلى تعظيم فوائد الت

من خالل التركيز على  لهذا المساروتعزيز الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي 

 :أربعة مجاالت رئيسية للعمل

،التسويق والترويج  

لمقاصد،بناء القدرات وإدارة ا  

 تسهيل السفر،

طريق الحرير.ذات الصلة بوالبحوث السياحية   

التعاون التقني وطريق 

 الحرير

المستدامة توليد الفوائد االجتماعية واالقتصادية  السياحية تتناول إدارة التنمية

والثقافية للمجتمعات المضيفة الناتجة عن التنمية المستدامة للسياحة مع التقليل 

إلى أدنى حد من اآلثار السلبية على البيئات الطبيعية أو االجتماعية والثقافية. 

 ها وكيفية تطبيقهاوأدوات التنمية السياحية المستدامة سياسات لىتتطرق إ وهي

 السياحية لتحسين االستدامة والمرونة في القطاع. على مختلف أنواع المقاصد

التنمية السياحية 

 المستدامة

تتمثل مهمة إدارة األخالقيات والثقافة والمسؤولية االجتماعية في تعزيز السياحة 

متاحة للجميع. واسترشادا بأحكام المدونة العالمية المسؤولة والشاملة اجتماعيا وال

السياحة، يركز البرنامج على تعزيز المساءلة والمسؤولية االجتماعية  آلداب

الوصول إليها للجميع، والمسؤولية االجتماعية  ييسرالثقافية، والسياحة التي و

حوار وتمكين المرأة، وحقوق اإلنسان، وال ،للشركات، والمساواة بين الجنسين

هذه تنسق وبين الثقافات، واحترام الثقافة والتراث التقليدي في قطاع السياحة. 

وتنفيذ اتفاقية منظمة السياحة  ،السياحة آلداباإلدارة أيًضا أنشطة اللجنة العالمية 

 السياحة. آلدابالعالمية اإلطارية 

األخالقيات، والثقافة، 

 والمسؤولية اإلجتماعية

السياحة أكثر  مقاصدالتنافسية في "جعل و معلومات األسواقتحليل تتمثل مهمة 

 :تنافسية" من خالل

 (لالتجاهات والتوقعات السياحية الرئيسية )محدثة وذات صلة محطة واحدةإنشاء 

وضع توصيات وإرشادات حول القضايا الرئيسية التي تحدد القدرة التنافسية 

 وتطوير المنتجات والتسويق المقاصدللسياحة في مجاالت إدارة 

 إنشاء منصات لتبادل الممارسات الجيدة في تخطيط السياحة وتطويرها وإدارتها

تحليل معلومات 

 األسواق والتنافسية

اإلحصاء بقياس أفضل إلدارة أفضل تسترشد بوالية األمم المتحدة  إدارةلتزم ت

وتحسينها، وتعزيز  الفريدة "لجمع إحصاءات السياحة وتحليلها ونشرها وتوحيدها

 . "تكاملها داخل نطاق منظومة األمم المتحدة

 :لى اربعة أركانإاإلحصاء  تستند إدارة

 اإلحصاء
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 البيانات: جمع اإلحصاءات السياحية ومعالجتها ونشرها -1

المنهجية: النهوض بالمعايير الدولية في األساليب اإلحصائية والتصنيفات  -2

 وتعريفات قياس السياحة

 القدرات: لدعم البلدان في تحسين نظمها لإلحصاءات السياحيةتنمية  -3

التنسيق: للبرامج واألنشطة اإلحصائية الدولية داخل منظومة األمم المتحدة  -4

 .والنظام اإلحصائي العالمي

ت عد إدارات األعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية بمثابة بوابة رئيسية 

ولديها القدرة  ،بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة للتحالفات والتعاون

على المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واألولويات 

عبارة عن منصة تفاعلية  هذه اإلدارة هيالبرنامجية لمنظمة السياحة العالمية. 

والمنظمات  والمقاصد، للتعليم والبحوث،شركة ومؤسسة  500تجمع ما يزيد عن 

 وتشاطرلألعضاء للمشاركة في الحوارات  حيزا، مما يوفر غير الحكومية

 المعلومات واتخاذ مزيد من اإلجراءات.

 األعضاء المنتسبون

 ،في مجال السياسات لألمانة تقدم إدارة العالقات المؤسسية والشراكات المشورة

واليتها  تنفيذ منمنظمة ال تمكينمن أجل  ،وتمويل التنمية ،العالقات الخارجيةو

كجزء من منظومة األمم المتحدة، ينطلق العمل بتركيز قوي و. 2030في خطة 

على: أ( إقامة شراكات استراتيجية مع األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات 

، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية

جدول أعمال التجارة والتنمية العالمي؛ ج(  علىللسياحة  الترويجاآلخرين؛ ب( 

مع فريق في مدريد، وفي مقر  هذه اإلدارة عملتزيادة القدرات وتعبئة الموارد. 

 األمم المتحدة في جنيف من خالل مكتب االتصال التابع للمنظمة.

العالقات المؤساتية 

 والشراكات

تتولى إدارة الميزانية والمالية، وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية لمنظمة 

العالمية، مسؤولية إعداد ومراقبة ميزانية المنظمة، وإعداد البيانات السياحة 

المالية للمنظمة المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصياغة 

الميزانية إعداد التقارير عن الية للمنظمة، والقواعد واللوائح والسياسات الم

لمراجعين الخارجيين وأصحاب ل، وفي المنظمةوالمالية للهيئات الحاكمة 

ضمان إدارة الميزانية والمالية، والمحاسبة، وإدارة ذلك مع المصلحة اآلخرين، و

عمليات الخزينة واالستثمارات، ورصد الحسابات المدينة والدائنة، وإدارة 

لمرتبات. وهي مسؤولة أيًضا عن نموذج البيانات وتطوير البيانات كشوف ا

 المرجعية لنظام معلومات اإلدارة المالية في المنظمة.

 إدارة الميزانية والمالية

إدارة الخدمات العامة هي المسؤولة عن توفير خدمات السفر للموظفين في 

والمرافق العامة،  مبنىال، وضمان كفاية وصيانة البنية التحتية لعقود مهمات

خدمات االستنساخ والطباعة، وتوزيع البريد ب والقياموتوفير خدمات األمن، 

 والوثائق الداخلية، وتأمين خدمات النقل الداخلية.

 الخدمات العامة

دارة الموارد البشرية مسؤولة عن توظيف وإدارة شؤون الموظفين وتدريب إ

أنها مسؤولة عن الوظائف اإلدارية جميع موظفي منظمة السياحة العالمية. كما 

المختلفة المتعلقة بتعيين أصحاب عقود الخدمات والخبراء والمتدربين وغيرهم 

 من الموظفين.

 الموارد البشرية

عن تقديم الخدمات التكنولوجية  ةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسؤول إدارة

واالتصاالت )البريد  والدعم الفني للمنظمة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات

 اإللكتروني واإلنترانت والحوسبة الدقيقة والتطبيقات والشبكات وما إلى ذلك(.

تكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصاالت
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بوقائع منظمة السياحة العالميةقائمة  األّول:المرفق    

2018 
 

January    
 15 14th UNWTO Awards Forum Madrid, Spain  
 

16 
Meeting of the Board of the UNWTO 
Affiliate Members at FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 
17 

Workshop on Chinese Outbound Tourism 
Market at FITUR 

IFEMA. Madrid, Spain 

 
17 

Meeting of the UNWTO Committee on 
Tourism and Sustainability at FITUR 

IFEMA. Madrid, Spain 

 
17 

14th UNWTO Awards Ceremony & Gala 
Cocktail Dinner at FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 
18 

IX Tourism Investment and Business 
Forum for Africa – INVESTOUR - at 
FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 

18 

Ministerial Forum on Consolidating 
Tourism’s recovery in the Middle East 
and North Africa and sustaining its growth 
at FITUR 

IFEMA, Madrid, Spain 

 
19 

7th Meeting of the UNWTO Committee 
on Tourism and Competitiveness 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

 
19 

Meeting of the Central American Tourism 
Ministers 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

February    
 

1-3 
International Conference on Tourism and 
Snow Culture 

Yamagata, Japan 

 
5-19  

UNWTO/GWU “Tourism as a Path to 
International Cooperation & Sustainable 
Development” 

Online 

 
27-28  

18th session of the UNWTO Committee 
on Statistics and Tourism Satellite 
Account  

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

March    
 7 8th Silk Road Ministers' Meeting at ITB Berlin, Germany 
 

8 
7th Silk Road Tour Operators Forum at 
ITB 

Berlin, Germany 

 
19-22 

12th UNWTO Asia and the Pacific 
Executive Training Programme  

Kerala, India 

 
20 

1st UNWTO TedQual Networking 
Meeting 

Andorra la Vella, Andorra 

 
21 - 23  

10th World Congress on Snow and 
Mountain Tourism 

Escaldes-Engordany, 
Andorra 

 
23 

1st UNWTO, HE, CGU Global University 
Forum: “Human Rights on the Route of 
Santiago de Compostela” 

Santiago de Compostela, 
Spain 

April    
 3-6 Workshop on Communications and 

Media Relations on Wildlife and 
Sustainable Tourism  
Regional Conference on Capacity 
Building on Tourism Development and 
Biodiversity Protection in West and 
Central Africa 

Kinshasa, Congo 

 12-13 International Seminar on Women’s 
Empowerment in the Tourism Sector 
63rd meeting of the UNWTO Regional 
Commission for the Americas 

Asunción, Paraguay 

 
17 

8
th
 Meeting of the Tourism Ministers of 

the G20 economies: Future of Work - 
Tourism’s leading role in sustainable 

Buenos Aires, Argentina  
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development: a driver for employment 
 25 ETC-UNWTO Webinar: on Marketing 

Transnational Tourism Themes and 
Routes 

Online 

May    
 1-3 UNWTO-UAE Executive Training 

Workshop on “Innovative Approaches to 
Destination Branding” 

Dubai, United Arab 
Emirates 

 5 UNWTO.TedQual Seminar  Cairo, Egypt 
 8-9 44th Meeting of the UNWTO Commission 

for the Middle East 
UNWTO Regional Conference on Human 
Capital Development in Tourism: New 
Perspectives 

Sharm el Sheikh, Egypt 

 24-31 UNWTO-IFT Global Centre for Tourism 
Education and Training Workshop 

Macao SAR, China 

 30 May - 
1 June 

4th UNWTO World Forum on 
Gastronomy Tourism 

Bangkok, Thailand 

June    
 4-6 Seminar on “Tourism Statistics: A 

Catalyst for Development” 
61st Meeting of the UNWTO Commission 
for Africa 

Abuja, Nigeria 

 11-13 63rd Meeting of the UNWTO Regional 
Commission for Europe 

Prague, Czech Republic 

 18-20 30th joint meeting of its Commissions for 
South Asia and Asia-Pacific 
UNWTO Regional Seminar on Climate 
Change, Biodiversity & Sustainable 
Tourism Development 

Nadi, Fiji 

 25-27 2nd World Conference on Smart 
Destinations 

Oviedo, Spain 

July    
 18 Tourism for Sustainable Development 

Goals Platform Launch 
High-Level Political Forum on 
Sustainable Development (Side Event) - 
Tourism & Construction: Circular 
Economy solutions for SDG12 

UN HQ, New York, 
United States 

August    
    

September    
 6 3rd UNWTO Global Conference on Wine 

Tourism 
Chisinau, Republic of 
Moldova 

 12-13 Active UNWTO support to the 1st Ibero-
American Conference of Ministers of 
Finance and Tourism 

Guatemala 

 12-14 Capacity Building Workshop with the 
support of UNWTO on “Leadership In 
Tourism” 

Trakai region, Lithuania 

 16-19 7th UNWTO Global Summit on Urban 
Tourism 

Seoul, Republic of Korea 

 17-21 UNWTO.QUEST: Tourism Governance 
for Local Development 

Corrientes, Argentina 

 18Sept 
– 30 Oct 

UNWTO Training Programme on Tour 
Guiding 

Manama, Bahrain 

 24-26 UNWTO Regional Workshop on Tourism 
marketing: designing a promotional 
strategy 

Bucharest, Romania 

 24-28 UNWTO.Themis Regional Course on 
“Tourism Strategy” 

Sipopo, Malabo, 
Equatorial Guinea  

 27 Official Celebration of World Tourism Day 
2018 - Tourism and the digital 

Budapest, Hungary 
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transformation 

 27-29 Regional Statistics Capacity Building 
Programme - Second Workshop 

Algiers, Algeria 

October    
 Oct. 

2018 – 
July 
2020 

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

Spain 

 1-28 UNWTO Training Programme in the 
Kingdom of Bahrain on Tour Guiding 

Manama, Bahrain 

 2
nd

 
week 

UNWTO Workshop on Tourism Growth 
Management 

Mongolia 

 10-12 8th UNWTO International Meeting on Silk 
Road Tourism 

Thessaloniki, Greece 

 15-16 UNWTO Conference on City Breaks: 
Creating Innovative Tourism Experiences 

Valladolid, Spain 

 22-23 Global INSTO Meeting       UNWTO Headquarters, 
Madrid, Spain 

 22-24 Global Tourism Economy Forum 2018  Macao SAR, China 

 24-25 Second Meeting of the Working Group of 
Experts on Measuring the Sustainability of 
Tourism 

UNWTO Headquarters, 
Madrid, Spain 

 26 First Meeting of the Editorial Board on 
Statistical Framework for Measuring the 
Sustainability of Tourism 

UNWTO Headquarters, 
Madrid, Spain 

 25-27 12th UNWTO/PATA Forum on Tourism 
Trends and Outlook 

Guilin, China 

 30-31 
Oct.  
31 Oct. 
– 1 Nov. 

Executive Council - 109th session 
UNWTO Tourism Tech (Ad)venture Forum 

Manama, Bahrain 

November    
 5-9 UNWTO course - Tourism and Digital 

Transformation: Impact on the 
Development of the Tourism Model 

Zacatecas, Mexico 

 6 UNWTO & WTM Ministers' Summit 2018 WTM, London, United 
Kingdom 

 11-15 UNWTO/WAEMU Regional Workshop on 
Tourism and Security 

Dakar, Senegal 

 12 47th Meeting of the Board of Affiliate 
Members 

Hamedan, Iran 

 12-14 International Seminar on Harnessing 
Cultural Tourism through Innovation and 
Technology  
40th UNWTO Affiliate Members Plenary 
Session 

Hamedan, Iran 

 15-16 2nd International Congress on World 
Civilizations and Historic Routes 

Sofia, Bulgaria 

December    
 1-2 21

st
 Meeting of the World Committee on 

Tourism Ethics 
Istanbul, Turkey 

 3 UNWTO.TedQual Certification 
International Seminar 

Tokyo, Japan 

 3-5 3rd UNWTO/UNESCO World Conference 
on Tourism and Culture: Benefits for All 

Istanbul, Turkey 

 11-12 UNWTO Tourism Tech Adventure: The 
Americas 

Buenos Aires, Argentina 
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2019 
 
January     
 14-18 ASEAN Tourism Forum 2019  Ha Long Bay, Viet Nam  

 23-27 UNWTO events at FITUR Madrid, Spain 

 
23  

Final of the 1
st
 UNWTO Tourism Start-up 

Competition 
Madrid, Spain 

 
24 

10th edition of the Tourism Investment and 
Business Forum for Africa (INVESTOUR) 

Madrid, Spain 

 
29 

2nd Global Conference on Jobs and 
Inclusive Growth: Small and Medium 
Tourism Enterprises (SMTEs) 

Jamaica 

February    
 

19-21 

UNWTO/Chimelong Initiative: Sub-regional 
Capacity Building Workshop on 
Sustainable Tourism & Biodiversity 
Conservation for the Mekong Sub-region 
Member States (Pakse, Lao PDR) 

Pakse, Lao PDR 

 
25 

First meeting of the Expert Group on the 
Tourism Satellite Account Compilation 
Guide 

UNWTO Headquarters 

 
26-27 

19
th
 meeting of Committee on Statistics 

and the TSA 
UNWTO Headquarters 

 
27  

Second Meeting of the Editorial Board on 
Statistical Framework for Measuring the 
Sustainability of Tourism 

UNWTO Headquarters 

March    
 

2 – 5 
4

th
 UNWTO Euro-Asian Mountain Tourism 

Conference  
Berchtesgaden, 
Germany 

 6 9
th
 UNWTO Silk Road Ministers Meeting Berlin, Germany 

 
6 

48th Meeting of the Board of Affiliate 
Members 

Berlin, Germany 

 
6 

Pre-Launch Event of the Global Report on 
Women in  Tourism, Second Edition 

Berlin, Germany 

 

6 

Keynote-Panel: Overtourism Revisited: 
Best Demonstrated Practices Instead Of 
“Business As 
Usual” 

Berlin, Germany  

 
6 

Overtourism: Smart Control Via Digital 
Technologies 

Berlin, Germany  

 
7 

High-Level Dialogue on Digital Skills in 
Tourism  

Berlin, Germany 

 
7 

8
th
 UNWTO Silk Road Tour Operators 

Forum 
Berlin, Germany 

 

24-25 

45th Meeting of the Regional Commission 
for the Middle East 
UNWTO Tourism Tech Adventure: Middle 
East 

Cairo, Egypt 

 
26  

UNWTO Forum: Facing the Demographic 
Challenge Through Tourism and 
Innovation 

Segovia, Spain 

 
27-29  

UNWTO/ICAO Joint Ministerial meeting on 
Tourism and Air Transport in Africa 

Sal, Cabo Verde 

April    
 

5 
UNWTO Mayors Forum for Sustainable 
Urban Tourism 

Lisbon, Portugal 

 
9-11 

UNWTO Executive Education Workshop 
on “Sustainability in Tourism Destinations” 

Dubai, UAE 

 
 28-29 

 UNWTO Tourism Tech Adventure: Scaling 
up 

Cartagena de Indias, 
Colombia 

May    
 2 – 3 1

st
 UNWTO Gastronomy Tourism Start-up San Sebastian, Spain 
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Competition 

 
2-3 

5
th
 UNWTO World Forum on Gastronomy 

Tourism 
San Sebastian, Spain 

 
15-17 

64
th
 Meeting of the Regional Commission 

for the Americas and Seminar on 
Destination Management 

Guatemala 

 
16 

UNWTO Seminar on Destination Management and 
UNWTO.QUEST 

Japan 

 
27-30 

64
th
 Meeting of the Regional Commission 

for Europe 
Zagreb, Croatia 

 TBC UNWTO Quest Seminar Japan 
June    
 

3-5 

31
st
 Joint Meeting of the UNWTO 

Commission for East Asia and the Pacific 
(CAP) and the UNWTO Commission for 
South Asia (CSA) 
53

rd
 Commission for East Asia and the 

Pacific and 57
th
 Commission for South 

Asia 

Thimphu, Bhutan 

 
4 

Regional Conference on Sustainable 
Tourism for Development through Tourism 

Thimphu, Bhutan 

 
17-19 

110th session of the UNWTO Executive 
Council 

Baku, Azerbaijan 

 
17-20 

13th UNWTO Asia and the Pacific 
Executive Training Programme 

Republic of Korea 

 TBC UNWTO Course on Rural Community Tourism Jujuy, Argentina 
July    
 

1-27 
Maestría OMT – Anáhuac: Política y 
Planificación turística (online and in situ) 

Mexico 

 
2-5 

Train the Trainers Course for Tourism 
Educators  

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 (TBC) 

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 

August    
 

22-23 
Workshop on Tourism Planning and 
Management 

Pyongyang, DPR Korea 

 

26-28 

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

Kuala Lumpur, Malaysia 

September    
 

10 
62nd Meeting of the Regional Commission 
for Africa 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 
9-13 

23rd session of the UNWTO General 
Assembly 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 

 27    World Tourism Day India 

 

TBC 

UNWTO Academy Regional Workshop in 
Romania on Tourism Marketing: Designing 
a promotional strategy 

Bucharest & Danube 
Delta, Romania 

 TBC UNWTO Students’ League Announcement TBC 
October    
 Oct. 

2019 – 
UNWTO-UOC Master course on “Strategy 
and Sustainable Management of Tourism 

Spain 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

47 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

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

 

Jul. 
2021 

Destinations” at the Open University of 
Catalonia 

 
9-12 

 8th UNWTO Global Summit on Urban 
Tourism 

Nursultan, Kazakhstan 

 
13-15 

1st UNWTO Sports Tourism Start-up 
Competition 

Macao SAR, China 

 
16-17 

International Conference on Tourism and 
Accessibility 

Quito, Ecuador 

 
17-19 

13th UNWTO/PATA Forum on Tourism 
Trends and Outlook 

Guilin, China 

 
22-23 2019 Global INSTO Meeting 

UNWTO HQ, Madrid, 
Spain 

 
24 

3rd Ministerial Roundtable, Tourism EXPO 
Japan 2019 

Osaka, Japan 

 
25-26 9th G.20 Tourism Ministers' Meeting 

Kutchan, Hokkaido, 
Japan 

 
TBC 

Face-to-Face, Ministers and Private Sector 
CEOs Session, Global Tourism Economy 
Forum  

Macao SAR, China 

 TBC UNWTO Regional Course (subject tbc)  Mexico 

 31-1 UNWTO High-level Investment Seminar: Georgia Tbilisi, Georgia 
November    
 4-6 UNWTO & WTM Ministers’ Summit London, United Kingdom 

 
19-21 

The World Innovation Summit for 
Education (WISE) 

Doha, Qatar 

 
25-27 

Regional Conference on Women 
Empowerment in Africa & Tourism 
Challenge 

Accra, Ghana 

 

 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 

December    
 

3 
UNWTO High-level Investment Seminar: 
Brazil 

Brazil 

 
5-6    

4th UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism 

Chile 

 
14-15 

UNWTO Tourism Tech Adventures: 
Reviving Heritage 

Doha, Qatar 

 
tbc 

4th UNWTO/UNESCO World Conference 
on Tourism and Culture 

Kyoto, Japan 
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منظمة السياحة العالميةالمرفق الثاني: قائمة منشورات   

UNWTO World Tourism Barometer 

The UNWTO World Tourism Barometer provides a regular update on latest trends in 
international tourism worldwide covering indicators such as international tourist arrivals, 
international tourism receipts and international tourism expenditure. Five Barometers were 
issued in 2018 and two in the first semester of 2019 
 

European Union Tourism Trends 

The European Union Tourism Trends report provides a comprehensive overview of tourism in 
the European Union and constitutes a tool for policy makers and other tourism stakeholders for 
developing market strategies and enhancing the knowledge base of the EU Virtual Tourism 
Observatory. The report is the result of a cooperation agreement between UNWTO and the 
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European 
Commission (DG GROW) and is part of the ‘Enhancing the Understanding of European 
Tourism’ initiative. 

 

UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition 

The UNWTO Highlight, 2018 Edition, provides an overview of global trends in international 
tourism including international tourist arrivals and international tourism receipts per region and 
subregion, top tourism destinations and outbound tourism.  

 

UNWTO/GTERC Annual Report on Asia Tourism Trends – 2018 Edition 

The fifth edition highlights the importance of the rapidly growing tourism sector of Asia and the 
Pacific. In recognition of 2018 as the EU-China Tourism Year, the report examines the tourism 
flows between the two regions. It also features a chapter on the development of the Greater Bay 
Area in China and its impact on the tourism sector of the region.  
 

Tourism Stories Viet Nam 

A fourth edition of UNWTO’s Tourism Storybook series focused on Viet Nam. The publication 
comes in the wake of other regional storybooks dedicated to   China (2015), Philippines (2016) 
and Thailand (2018) and shined a spotlight on the lives of the people working in tourism across 
Viet Nam. The 20 stories in the book demonstrated tourism’s ability to positively impact 
economies, societies and livelihoods. These stories served as first-hand testimonies of how 
tourism can have an impact on all of the 17 Sustainable Development Goals of the United 
Nations. 
 

UNWTO Asia Pacific Newsletter, 46 and 47 Issues 

The Newsletter has been produced since 2005 and two issues (46 and 47) were released in 
2018. The main purpose of the Newsletter is to introduce current tourism related activities of the 
UNWTO itself as well as its Member States on issues such as national tourism policies, 
strategies and major events on tourism. 

 
Tourism for Development – Volume I: Key Areas for Action and Volume II: Volume II: Good 
Practices 

How can tourism effectively contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development? This 
flagship report addresses the changes needed in policies, business practices and consumer 
behaviour. Showcased along 23 case studies from around the world, this two-volume report 
examines the role of tourism in each of the five pillars of the International Year of Sustainable 
Tourism for Development, 2017: 1. Sustainable economic growth; 2. Social inclusiveness, 
employment and poverty reduction; 3. Resource efficiency, environmental protection and 
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climate change; 4. Cultural values, diversity and heritage; and 5. Mutual understanding, peace 
and security. 

 

Third annual edition of the Sustainable Tourism Programme Annual Magazine 2017/2018  

The magazine presents the highlights of the network’s activities during 2017-2018 and applies 
the new strategy 2018-2022 “One Plan for One Planet”. 

 

Compendium of Tourism Statistics (2018 and 2019 Editions) 

Statistical information on tourism’s multiple facets is pivotal in advancing knowledge of the 
sector, monitoring progress, promoting results-focused management, and highlighting strategic 
issues for policy decisions. 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 2019 edition presents data for 203 countries from 
2013 to 2017. 

 

Yearbook of Tourism Statistics (2018 and 2019 Editions) 

Understanding, for each country, where its inbound tourism is generated is essential for 
analysing international tourism flows and devising marketing strategies, such as those related to 
the positioning of national markets abroad. Deriving from the most comprehensive statistical 
database available on the tourism sector, the Yearbook of Tourism Statistics focuses on data 
related to inbound tourism (total arrivals and overnight stays), broken down by country of origin. 
The 2019 Edition presents data for 197 countries from 2013 to 2017, with methodological notes 
in English, French and Spanish. 

 

UNWTO Annual Report 2017 

2017 was the International Year of Sustainable Tourism for Development, a global recognition 
of tourism’s transformative contribution to the development agenda. It served to raise 
awareness worldwide of the sector’s potential to lead economic growth, social inclusion and 
cultural and environmental preservation 
 
Tourism and Culture Synergies 

The UNWTO report on Tourism and Culture Synergies highlights the symbiotic relationship 
between tourism and culture and the interdependency of the two sectors. The report, 
undertaken through a survey of UNWTO member states and expert opinion, reveals that the 
sub-sector, in keeping with the changes to tourism as a whole, has been transformed by 
changing lifestyles, new forms of culture and creativity, and evolution and innovation in 
technology. 
 

Western Silk Road Roadmap 

The Western Silk Road Roadmap presents a common tourism development plan for European 
countries interested in developing their Silk Road heritage. The document contains a summary 
of the work conducted by UNWTO and the Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs (DG Grow) of the European Commission (EC), and includes 
research into the existing usage of the Silk Road identity, connections between key destinations 
through tangible and intangible heritage, and the potential of a Western Silk Road tourism 
brand.  
 

Tourism and the Sustainable Development Goals – Good Practices in the Americas 

This joint publication between UNWTO and the Organization of American States highlights case 
studies from across the Americas that showcase the contribution of tourism to sustainable 
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development in line with the 17 universal SDGs. It shows how a common multi-stakeholder 
approach to tourism development can catalyse sustainable growth through our sector. 

 

The potential of tourism to achieve the SDGs in Ibero-america 

This publication was launched on the occasion of the 1st Ibero-American Meeting of Ministers of 
Finance and Tourism held in La Antigua, Guatemala, in September 2018 and organized by the 
Ibero-American General Secretariat (SEGIB) and the Government of Guatemala. The 
publication contains statistical information on the 22 countries that make part of SEGIB (19 
American countries and three European countries: Andorra, Spain and Portugal) and refers to 
the relationship between tourism and the Sustainable Development Goals (SDGs) and how 
tourism can help achieving the Goals. 
 
UNWTO/WTCF City Tourism Performance Research 

The UNWTO/WTCF City Tourism Performance Research brings forward the success stories of 
15 different cities worldwide with the objective of enabling other cities to observe and learn from 
them. The research also includes a summary of UNWTO’s report on New Platform Tourism 
Services (or the so-called Sharing Economy), considering the impact of the same in urban 
tourism and development overall.  

 

 Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions 

The report discusses the impact of growing tourism flows in cities and its impacts, particularly 
looking into the attitudes of residents towards tourism. It integrates research from surveys 
conducted among residents and stakeholders of eight European cities and presents a series of 
policy recommendations along with 12 strategies and 68 corresponding measures to manage 
growing tourism flows and congestion management in urban destinations.  
 
‘Overtourism’? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions 
Volume 2: Case Studies 

This second volume includes 18 case studies across the Americas, Asia and the Pacific and 
Europe – Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Berlin, Besalú, Cambridge, Dubrovnik, Edinburgh, 
Ghent, Hangzhou, London, Lucerne, Macao (China), New York, Lisbon, Seoul, Porto, Prague 
and Venice – on how cities are implementing the following eleven strategies: 1. Promote the 
dispersal of visitors within the city and beyond; 2. Promote time-based dispersal of visitors; 3. 
Stimulate new visitor itineraries and attractions; 4. Review and adapt regulation; 5. Enhance 
visitors’ segmentation; 6. Ensure local communities benefit from tourism; 7. Create city 
experiences that benefit both residents and visitors; 8. Improve city infrastructure and facilities; 
9. Communicate with and engage local stakeholders; 10. Communicate with and engage 
visitors; and 11. Set monitoring and response measures. 
 
The Gulf Cooperation Council (GCC) Outbound Travel Market with Special Focus on Europe as 
a Tourism Destination  

This report provides a thorough analysis on the current and potential performance of the GCC 
outbound travel market, comprising six countries. The report also provides in-depth insight into 
the three main markets, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Kuwait, through interviews with 
the consumer and travel trade. The report concludes with specific recommendations on how to 
position and market the destination Europe to GCC tourists. 
 
UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations 
(DMOs) – Preparing DMOs for new challenges 

These guidelines aim to stress the relevance of having a leading organizational entity at 
destination level and setting a sound framework of criteria and indicators for DMOs, based on 
the UNWTO.QUEST Certification; overall, to provide a set of recommendations for DMOs to 
improve their planning, managing and institutional governance. 
 
Report on the UNWTO/IPSOS Survey on the perception of residents towards city tourism: 
impact and measures 
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This is UNWTO’s first ever consumer survey (12.000 interviews in 15 countries) and the report 
stresses the importance of residents in city tourism development. 
 
Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism  

These guidelines have been developed by UNWTO and the Basque Culinary Center (BCC), a 
UNWTO affiliate member, as part of its long-term collaboration. The guidelines aim to serve as 
a practical toolkit to support the development of gastronomy tourism in destinations by providing 
recommendations on key aspects such as planning and management by national tourism 
administrations (NTAs), national tourism organizations (NTOs) and destination management 
organizations (DMOs). 
 
Gastronomy Tourism – The Case of Japan  

This report, prepared with the support of the Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and 
Gurunavi, looks at the awareness of gastronomy tourism as a concept in Japan. Based on a 
survey with the main players in the country, results show that while gastronomy tourism is little-
known, activities around this sector exist across the nation. 
 
The report features 18 different case studies of gastronomy tourism activities in Japan, ranging 
from local Sake breweries to hotel trains. These examples show how gastronomy tourism has 
been turned into a development tool, inclusion and regional integration in Japan. 
 
Final Report of the UNWTO Regional Seminar on Climate Change, Biodiversity and Sustainable 
Tourism Development  

This report comprises a summary of the proceedings and the presentations made during the 
UNWTO Regional Seminar on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Tourism 
Development. The event was held within the framework of the 30th Joint Meeting of the 
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia 
in Nadi, Fiji, from 18 to 20 June 2018. 
 
Sustainable Mountain Tourism – Opportunities for Local Communities 

Recognizing the potential of mountain tourism for driving the socioeconomic growth and 
development of local communities, this publication presents a summary of the information 
generated at UNWTO’s mountain tourism events (i.e. World Congress on Snow and Mountain 
and Euro-Asian Mountain Tourism Conference), including a systematic definition of mountain 
tourism. In addition, it gives an overview of the development of mountain tourism in different 
parts of the world over time, and the recent structural changes affecting this segment as a result 
of new market patterns. 
 
Exploring Health Tourism 

The ETC/UNWTO publication on Exploring Health Tourism aims to provide a better 
understanding of the growing segment of wellness and medical tourism. The study introduces 
the evolution of health-related tourism products and services from all around the world and 
provides insights into the current situation of the industry, as well as the future potential. It also 
includes a comprehensive taxonomy that serves as a common reference for tourism 
destinations operating in this field, as well as a practical toolkit to assist NTOs and DMOs with 
their planning and management of health-related tourism activities. 
 
 
Walking Tourism – Promoting Regional Development 

Walking tourism is now one of the most popular ways to experience a destination. It allows 
tourists to better engage with local people, nature and culture. It also meets the growing 
demand of travellers of outdoor activities in general, including when they travel. Walking tourism 
can be developed anywhere as a sustainable tourism offer with a relatively small investment. It 
can bring about social and economic benefits to residents and communities if properly 
developed and managed. This report showcases various successful examples of walking 
tourism and aims to serve as a practical reference for destinations with a focus on the role of 
walking tourism in regional development. 
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The 21st Century Maritime Silk Road – Tourism Opportunities and Impacts 

The 21st Century Maritime Silk Road is a key component of China’s Belt and Road Initiative 
and, as such, can play a crucial role in the development of maritime infrastructure throughout 
Asia and the Pacific in the coming years. This report, developed with the kind support of Sunny 
International, looks into the overall impacts of the Maritime Silk Road on tourism and assesses 
the tourism potential of Maritime Silk Road thematic routes across Asia and beyond. The report 
shows that cruise tourism, targeted investments in decayed maritime infrastructure and the 
reutilization of ancient port cities can reinvigorate available heritage, support local communities 
and help diversify a country’s tourism sector. 
 
 
UNWTO Global Report on Inclusive Tourism Destinations: Model and Success Stories  

This publication, prepared in collaboration with Affiliate Member Globaldit, presents a model for 
inclusive tourism which refers to the capacity of tourism to integrate disadvantaged groups so 
that they can participate in, and benefit from, tourism activity. Through case studies, the report 
showcases how tourism can function as a vehicle for sustainable development and the 
reduction of poverty and inequality in the context of the 2030 Agenda. 
 
 
2019 Visa Openness Report for Africa, Preliminary Report 

This report continues the analysis of visa policies and progress made in visa facilitation over the 
past ten years, supporting destinations with evidence-based policy making and helping prioritize 
activities within their facilitation policies. Besides presenting the global perspective, the following 
report gives specific insights into the temporal changes as well as current context in regard to 
visa policies implemented by African economies and their impact on temporary visitors. In 
addition, the impacts of visa policies implemented by countries of other regions on the citizens 
of African countries are being presented. 
 
 
UNWTO White Paper on Music and Tourism: Music is the New Gastronomy 

UNWTO, in partnership with Pro Colombia and Sound Diplomacy, launched the first study about 
the relationship between music and tourism, with the aim of incentivizing a discussion about the 
opportunities to use the former to introduce destinations, add value to experiences and 
generate additional  income for companies. Music is an excellent expression of destinations’ 
cultural richness and diversity. The study includes 17 case studies from around the world. 
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 المرفق الثالث: قائمة االتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة

2018 

Agreements for hosting technical or statutory events 

1. UNWTO/UEMOA workshop on tourism and security happening in December in Dakar, 

Senegal 

2. Exchange of Letters between UNWTO and Ministry of Information, Culture and Tourism 

of Lao People´s Democratic Republic for change of date of the UNWTO-Chimelong 

Capacity Building Workshop on Sustainable Tourism and Biodiversity Conservation for 

UNWTO Member States in the Greater Mekong Sub region 

3. Exchange of Letters constituting an agreement between Bahrain Tourism Exhibitions 

Authority and the UNWTO concerning UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 

4. Agreement between UNWTO and Ministry of Tourism of Bulgaria for Holding the 2nd 

UNWTO International Congress on World Civilizations and Historic Routes, 14-16 

November 2018 

5. Agreement with Ministry of Industry, Commerce and Tourism of Kingdom of Bahrain to 

organize 109th Session of the Executive Council (30 October-1 November, 2018 

6. Supplementary Agreement (for logistical details) with the Government of Hungary for 

the World Tourism Day 2018 

7. Agreement between UNWTO, the UNWTO Themis Foundation and the Government of 

Kingdom of Bahrain for holding UNWTO Training Programme on Tour Guiding in 

Manama, Bahrain from 22 September to 28 October 2018 

8. Agreement between UNWTO and the Region of Central Macedonia, Hellenic Republic, 

relating to 8th UNWTO international meeting on silk road tourism (Thessaloniki, 10-12 

October, 2018) 

9. 7th UNWTO Global Summit on Urban Tourism (16-19 September, 2018, Seoul 

Republic of Korea) 

10. Agreement between UNWTO and Ministry of Economic Development of Czech 

Republic for hosting 63rd UNWTO Commission for Europe, 11-13 June, 2018 Prague 

11. Agreement for Creation of the conditions for hosting the World Tourism Day 2018 

12. Host Agreement for 30th CAP CSA and UNWTO Regional Seminar on Climate Change, 

Biodiversity and Sustainable Tourism Development 18-20 June, 2018 

13. Agreement between UNWTO and Government of Hellenic Republic for Holding the 8th 

UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism, Thessaloniki, Greece, 9-12 

October, 2018 

14. Agreement between the World Tourism Organization (UNWTO) and the Government of 

the Republic of Moldova for Holding the 3rd UNWTO Global Conference on Wine 

Tourism, 6-7 September, 2018, Chisinau Moldova 

15. Exchange of Letters between UNWTO and the Ministry of Culture and Tourism of the 

Republic of Turkey regarding the 8th UNWTO Silk Road Task Force Meeting in Kayseri, 

Turkey on 26 27 April 2018 

16. Agreement between the World Tourism Organization (UNWTO) and SENATUR on 63 

CAM and International Seminar on Women's Empowerment in the Tourism Sector, 12 

13 April, 2018 Asuncion Paraguay 

17. Regional Conference on Capacity Building for Tourism Development and Protection of 

Biodiversity in West and Central Africa and Technical Workshop on Communication 

Training, Kinshasa 3-6 April 2018 

18. Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism of Arab Republic of Egypt for 

holding 44th Regional Commission for the Middle East and the UNWTO Regional 

Conference for the Middle East on Human Capital Development in Tourism: New 

Perspectives, Sharm El Sheikh, Egypt, 8-9 May, 2018 
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19. Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism of Argentina for holding the 

8th G20 Tourism Ministers Meeting (Buenos Aires, 16 17 April 2018) 

20. 12th UNWTO Asia Pacific Executive Training Programme on Tourism Policy and 

Strategy March 19 22 2018 

21. Amendment to the Agreement for organizing the Conference on 2nd Smart Destinations 

Conference in Oviedo on 25-27 June 2018 

22. Cooperation Agreement between UNWTO and IFEMA/FITUR for hosting 14th UNWTO 

Award Events 

23. Agreement for Hosting the 61st UNWTO Regional Commission for Africa and Tourism 

Statistics Catalyst for Development Seminar in Abuja, Nigeria, 4-6 June 2018 

24. Arrangement/Exchange of Letters between UNWTO, Japan Tourism Agency and 

Yamagata Prefectural Government of Japan on hosting UNWTO International 

Conference on Tourism and Snow Culture, on 2 and 3 February 2018 

25. Agreement between UNWTO, Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda of the 

Kingdom of Spain, the Public Society of Tourism and Cultural Management and 

Promotion of the Principality of Asturias of the Kingdom of Spain 

26. Agreement with Government of Spain to organize 108th Session of the Executive 

Council, 23-25 May, 2018, San Sebastian, Spain 

27. Acuerdo entre la OMT y El Ayuntamiento de Valladolid y Telecyl, S.A. Para La 

Celebración de la Conferencia de la OMT Sobre City Breaks: Generando Experiencias 

Turísticas Innovadoras, Contando con la Colaboración de la diputación de Valladolid 

28. Acuerdo entre OMT y la Secretaria Nacional de La Republica de Paraguay (SENATUR) 

para la celebración de la 63 Comisión Regional de la OMT para la Américas y El 

Seminario Internacional sobre el empoderamiento de la mujer en el sector turístico 

29. Acuerdo entre la OMT y el Gobierno de la República de Argentina para celebración de 

la octava Reunión de Ministros de Turismo de los Países del G20 

30. Carta de Acuerdo Complementario Acuerdo Internacional Administrativo la OMT, 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno del Reino de España La 

Sociedad Publica de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de 

Asturias del Reino de España para la Celebración del II Congreso Mundial Sobre 

Destinos Turísticos Inteligentes 

31. "Acuerdo Internacional Administrativo la OMT, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital del Gobierno del Reino de España  

32. La Sociedad Publica de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de 

Asturias del Reino de España para la Celebración del II Congreso Mundial Sobre 

Destinos Turísticos Inteligentes" 

33. Acuerdo entre la OMT y Asociación Helsinki-España para la Realización del Foro 

Internacional "El Valor de los Derechos Humanos en el Camino de Santiago: 

potenciando el poder del turismo para promover el diálogo intercultural y la 

consecución de los ODS" 

Co-edition agreements 

34. Co-edition Agreement between the UNWTO and Centre of Expertise Leisure, Tourism 

and Hospitality, NHTV Breda University of Applied Sciences and NHL Stenden 

University of Applied Sciences regarding the publication of Understanding and Managin 

Tourism Congestion in Cities (working title) 

35. Cooperation Agreement between UNWTO and Deutsche Gesselschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) for a Capacity Building Programme on the 

Development of Multi Destination Tourism (MDT)/Training on Marketing of Tourism 

Destinations and Tourism Planning 

36. Co edition Agreement with the Organization of American States (OAS) regarding the 

publication of Tourism and Sustainable Development Goals: Good practices in the 

Americas 
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Cooperation agreements 

37. Cooperation Agreement for the implementation of a project in Jinan, Shandong 

Province, China - "Formulation of the Jinan International Tourism Destination Plan" 

38. Letter for no-cost extension of the Hotel Classification project in Morocco 

39. Exchange of letters constituting an agreement between UNWTO and the Ministry of 

Tourism of the Arab Republic of Egypt for the revision of the Hotel Classification 

Scheme in Egypt 

40. Agreement with Honduran Institute for Tourism on 3rd UNWTO Technical Assistance 

for Tourism Statistics 

41. Cooperation Agreement with the Ministry of Economy for the Formulation of Tourism 

Law of United Arab Emirates 

42. Agreement between UNWTO and Ministry of Tourism of Indonesia for Development of 

a UNWTO Prototype on the Gastronomy Tourism 

43. Cooperation Agreement between UNWTO and Secretary of Tourism of Argentina for 

organizing UNWTO Tourism Tech Adventure Forum 

44. Cooperation Agreement between UNWTO,Turismo de Portugal and Portugal Ventures 

for the 1st UNWTO Tourism StartUp Competition 

45. Partnership Agreement between UNWTO and the International Bank for Reconstruction 

and Development (World Bank Group) concerning the Global Report on Women in 

Tourism, Second Edition 

46. Cooperation Agreement with UNDP to accompany the Ministry of Tourism and Culture 

of the Gambia for the Design and Implementation of Tourism Statistical Surveys 

47. Formulation of National Tourism Strategy for the Republic of Guinea 

48. Cooperation Agreement with International Trade Center for market access and enhance 

the business environment in the tourism sector in Myanmar, specifically, the output of 

the collection of tourism statistics enhanced to enable stakeholders to take informed 

business decisions 

49. Cooperation Agreement for the implementation of a project in Heilongjiang Province, 

China on Formulation of the Tourism Industry Development Plan and the Tourism 

Development Plan for the Ice and Snow Tourism Industry in Heilongjiang 

50. Cooperation Agreement for the implementation of a project in Hainan Province, China 

¨Formulation of the Hainan International Tourism Marketing Strategy¨ 

51. Memorandum of Understanding on the Establishment for One Planet Multi Partner Trust 

Fund (MPFT) for SDG 12 using Pass through Fund Management with UNEP, UN 

Habitat, UNOPS and FAO 

52. Cooperation Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism, Civil Aviation, 

Ports and Marine in Seychelles for the Project of Strengthening of the National System 

of Tourism Statistics and Developing a Tourism Satellite Account for the Seychelles 

53. Exchange of Letter between Ministry of Environment, Natural Resources, Conservation 

and Tourism in Botswana and UNWTO for no cost extension of the Cooperation 

Agreement signed between both parties for the Project Formulation mission to prepare 

a project document to develop the National Tourism Strategy and Master Plan for 

Botswana 

54. Supplement to the Grant Agreement between UNWTO and GIZ 

55. Financial Management Framework Agreement of the World Bank Group 

56. First Amendment of the Cooperation Agreement between UNWTO and the Government 

of Aruba for the Development of Tourism Statistics and Tourism Satellite Account 

(Phase II) in Aruba 

57. Cooperation Agreement with Universidad Rey Juan Carlos on Internship Programme 

58. Cooperation Agreement between UNWTO and Ministry of Information, Culture and 

Tourism of Lao People´s Democratic Republic for implementation of the UNWTO-

Chimelong Capacity Building Workshop on Sustainable Tourism and Biodiversity 

Conservation for UNWTO Member States in the Greater Mekong Subregion 
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59. UNWTO-Chimelong Initiative project on Sustainable tourism and conservation of great 

apes in the Democratic Republic of Congo: First Amendment for a no cost extension 

60. Cooperation Agreement between the UNWTO and Nanxun District for the Formulation 

of the Nanxun Tourism Development Strategy 

61. Agreement with UN Environment on Strengthening the Coordination Desk of the 10YFP 

Sustainable Tourism Programme and Advancing circular economy models in the 

Tourism Sector 

62. Cooperation Agreement with the Ministry of Environment, Nature Resources 

Conservation and Tourism in Botswana for a project formulation mission to prepare a 

project documents to develop the National Tourism Development Strategy and Master 

Plan 

63. "Amendment to Agreement signed with Honduran Institute of Tourism on 20 November 

2017 

64. Amendment is related to the change of dates of Mission only instead of January 6th 

2018 to February 5th 2018" 

65. Cooperation Agreement with Botswana Tourism Organisation under the Ministry of 

Environment, Natural Resources, Conservation and Tourism in Botswana for updating 

Botswana Tourism Organization Strategy 

66. Cooperation Agreement with the Ministry of Information and Culture in Nigeria for the 

Strengthening of the National Tourism Statistical Sytem and the Development of a 

Tourism Satellite Account (TSA) 

67. Agreement with UNDP Algeria on Formulation of a Marketing Strategy 

68. Cooperation Agreement with the European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) for the Preparation for the integrated development of the tourism potential of 

Khiva and Khorezm Region (Uzbekistan) for 2017-2021 

69. Cooperation Agreement between UNWTO and Zimbabwe on the implementation of the 

project on tourism development, wildlife conservation and sustainable livelihoods in 

Zimbabwe. 

70. Acuerdo entre la OMT y la Dirección General de Hospitalidad y Turismo del Municipio 

de León del Estado Guanajuato de los Estados Unidos Mexicanos para la realización 

de un prototipo de la OMT sobre desarrollo de un producto turístico de compras 

Memorandums of understanding 

71. Exchange of letters: extension of MoU with the InHolland University on Traineeship 

72. Memorandum of understanding between UNWTO and Niantic Inc. 

73.  

74. Renewal of MOU between UNWTO and Contact Base 

75. Memorandum of Understanding between UNWTO and JTTA 

76. Amendment to the Inter Agency Agreement between ITC and UNWTO (on hosting 

Geneva office) 

77. UNWTO signing HOTREC Sustainability Charter: Promoting the use of sustainable 

energy and improving energy efficiency in the Hospitality Sector 

78. MOU WHOOLINK 

79. MOU with Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia 

80. MoU between UNWTO and Global Journey Consulting 

81. MoU between UNWTO and Cable News Network (CNN) 

82. Amendment of Memorandum of Understanding between UNWTO and Macau SAR, 

China 

83. Exchange of Letter with Black Sea Economic Cooperation Organization for extension of 

Original Memorandum of Understanding 

84. MOU between UNWTO and Aristotle University of Thessaloniki, Hellenic Republic 

85. Memorandum of Understanding between UNWTO and TripAdvisor INC 

86. MoU Amendment with Mexico, Fortalecimiento Instituticional en Materia de Informacion 

Estadisticas y Politicas Publicas de Turismo 

87. Memorandum of Understanding Between UNWTO and Amadeus IT Group 
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88. MOU for organizing 3rd UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture 

89. Agreement between UNWTO, THEMIS and Argentina on Tourist Governance for Local 

Development 

90. Memorandum of Understanding between UNWTO and Instituto Technologico Hotelero 

91. MOU Between UNWTO and Agora Next 

92. MOU between UNWTO and UNIDIGITAL 

93. Memorandum of Understanding between UNWTO and Vynn Capital 

94. Memorandum of Understanding between UNWTO and the Government of Saint 

Petersburg of Russian Federation 

95. MOU between UNWTO and Greater Tumen Initiative to enhance cooperation between 

UNWTO and GTI and to identify areas of mutual interest with a view to the sustainable 

development and promotion in the region 

96. MOU Between UNWTO and IE Business School 

97. Memorandum of Understanding with the East African Community 

98. MOU between UNWTO and Turismo de Portugal on the UNWTO Academy 

99. Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization (UNWTO) 

and Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHTO) for 

holding the 40th UNWTO Affiliate Members Plenary Session on 12-14 November 2018 

in Hamedan Province, Iran 

100. Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization and Seoul 

Metropolitan Government 

101. MOU with European Parliament 

102. Memorandum of Understanding (MOU) between UNWTO and State Committee of the 

Republic of Uzbekistan for Tourism Development 

103. Renewal of Memorandum of Understanding between the World Tourism Organization 

and the Government of the Republic of Sudan 

104. Memorandum of Understanding (MOU) between UNWTO and eBiz Africa Review 

105. MOU with Globalia and Sony Music 

106. Curso regional de la OMT en México "El turismo y la transformación digital: Impactos 

en el desarrollo del modelo turístico" 

Partnership agreement 

107. Partnership Agreement between UNWTO and DIGITAL for UNWTO Tourism Tech 

Adventure Forum: 11-12 December 2018 

108. Sponsorship Agreement between UNWTO and Institucion oficial dependiente del 

Cabildo de Gran Canaria (INFECAR) for Investour 2019 

109. Partnership Agreement between UNWTO and Amadeus concerning the Global Report 

on Women in Tourism, Second Edition 

110. Letter of Support for project proposal MedSTACH under the Horizon 2020 call 

WIDESPREAD 01 2018 2019 Teaming Phase 2 

111. Partnership Agreement between UNWTO and Basque Culinary Center 

112. Sponsorship Agreement between the World Tourism Organization and AMADEUS for a 

study on Global CO2 emissions from tourism-an updated estimate from a transport 

perspective 

113. Partnership Agreement between UNWTO and Global Tourism Economy Research 

Centre regarding Joint Research on Asia Tourism Trends 

114. Framework Cooperation Agreement between UNWTO and Themis.Foundation 

(UNWTO Academy) 

115. 1st UNWTO Tourism Start up Competition Semi Final taking place in the framework of 

the World Tourism Day, 27 September 2018, Budapest, Hungary 

116. Exchange of Letters between UNWTO and Qatar Tourism Authority for inclusion of 

additional activities to be undertaken under the Project of the Implementation of the 

Tourism Strategy and Action Plan for Qatar  Phase II 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

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

 

 

58 

117. Partnership Agreement between UNWTO and JTB Tourism Research and Consulting 

for the sponsorship of research and a resulting seminar on Buddhist Tourism in Asia: 

Towards Sustainable Development. 

118. Letter of request for replenishment of the 2018 Asia Activity Fund 

119. Cooperation Agreement between UNWTO and FITUR 

120. Sponsorship Agreement with the Universidad Complutense for the 14th UNWTO Award 

Forum held on January 15, 2018 

121. Acuerdo de Patrocinio entre la OMT y GOLDCAR para el patrocinio del proyecto de la 

OMT, Helsinki España y el Grupo Compostela de Universidades. El Valor de los 

Derechos Humanos en el Camino de Santiago Potenciando el Poder del Turismo para 

Promover el Dialogo intercultural y la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible 

122. Acuerdo de Colaboración  entre la OMT y La Feria Internacional de Turismo (FITUR) 

123. Acuerdo Entre la OMT y El Foro Marcas Renombradas de España Para la 

Implementación del Prototipo de la OMT sobre Turismo Enológico en España 

 

2019 (1st Semester) 

Agreements for hosting technical or statutory events 

1. Agreement with the Government of the Russian Federation to organize the 23rd 

session of the General Assembly (9-13 September 2019) 

2. Agreement between UNWTO and Government of Bhutan for holding commission 

meetings in Bhutan on 3-5 June 2019 

3. 64th Regional Commission meeting and Workshop, 27-30 May 2019, Zagreb Croatia 

4. Agreement for the XI World Congress on Snow and Mountain Tourism /11-13 March 

2020, Andorra) 

5. Agreement between UNWTO and Ministry of Tourism of Colombia for the organization 

of the Tourism Tech Adventure: Scaling Up 

6. Agreement for the holding of the 8th UNWTO Global Summit on Urban Tourism, 9-12 

October, Nur-Sultan City, Kazakhstan  

7. Agreement between UNWTO and the Ministry of Tourism of the Arab Republic of Egypt 

for the holding of the 45th meeting of the UNWTO Regional Commission for the Middle 

East and the Regional Tourism Tech Adventures "TTA": Cairo, Egypt 18-19 March 2019 

8. 4th UNWTO Euro-Asian Mountain Tourism Conference (2-5 March 2019) 

9. 5th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism (2-3 May 2019 in San Sebastian) 

10. UNWTO/ICAO Joint Ministerial meeting on Tourism and Air Transport in Africa 

11. Agreement 64 CAM and International Seminar on Destination Management - New 

Challenges, New Solutions (15-17/05/2019) 

12. Agreement with the Government of Azerbaijan to organize the 110th session of the 

Executive Council (17-19 June 2019) 

13. Enmienda del Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y los gobiernos de El 

Salvador y de Honduras, para la celebración de la "61 comisión regional de la OMT 

para las Américas y del Seminario Internacional Sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas 

al Turismo" 

14. Acuerdo de colaboración entre UNWTO y Futbol Club Barcelona para la final de 1st 

UNWTO Sports Tourism Start-Up competition 

 

Co-edition agreements 

15. Co-edition agreement between UNWTO and the CELTH, Breda University, and NHL 

Stenden/ETFI regarding the publication of "Overtourism - Understanding and managing 

urban tourismo growth beyond perceptions - volume 2: case studies" 
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16. Co-Edition agreement UNWTO-WIPO on joint publication "Boosting Tourism 

Development through Intellectual Propoerty. 

17. Acuerdo de coediciion entre la OMT y el Basque Culinary Center relativo a la 

publicacion UNWTO/BCC Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism 

18. Acuerdo de coedición entre la OMT e IPSOS relativo al informe "UNWTO/ISPSOS 

Survey on the Perception of Tourism" 

 

Cooperation agreements 

19. Project Agreement between UNWTO and ERBD titled "Uzbekistan: integrated cultural 

heritage fremwork - capacity building for tourism development in khiva and khorezm 

region" 

20. UNWTO Technical assistance for the formulation of the national tourism policy for the 

Democratic Republic of Congo 

21. Training needs assessment and formulation of a training strategy in the tourism sector 

for Cote d'Ivoire 

22. Regional workshop on tourism statistics for the countries of the gulf cooperation council 

23. Agreement between UNWTO and Rebus 

24. Technical assitance for a gap assessment and formulation of a project document for 

Ethiopia (in depth assessment of the tourism sector in Ethiopia) 

25. Cooperation agreement between UNWTO and the Ministry of Industry, Trade and 

Tourism of Malawi for technical assistance in relation to the development of tourism 

statistics system and the tourism satellite account in Malawi under the african 

Development Bank funded promoting investment and competitiveness in the tourism 

sector (PICTS) project 

26. Technical assistance to the Ministry of Tourism, Environment and Culture of Lesotho for 

the implementation of activities within the framework of the African Development Bank 

funded project "Enhancing Economic Diversification Project".  

27. Technical Assisatance to the Ministry of Transportation and Tourism of Cabo Verde for 

the assessment and support of the implementation of the Tourism Satellite Account 

(TSA) 

28. Supplement II to the grant agreement between UNWTO and GIZ 

29. Second Amendment of the Cooperation Agreement between UNWTO and the 

Government of Aruba for the Development of Tourism Statistics and Tourism Satellite 

Account (Phase II) in Aruba. 

30. Exchange of letters between UNWTO and the Ministry of Tourism of Oman for No-cost 

extension of the Cooperation Agreement up to 31 December 2019 to the project of the 

Development of Tourism Statistics in Oman 

31. Amendment for no-cost extension of the Crisis Communication Strategy project in 

Madagascar 

32. Agreement between UNWTO and the Korea Tourism Organization on Capacity Building 

Scheme through the loan on the part of the Member State of an Official 

33. Letter of Request for Replenishment of the 2019 Asia Activity Fund (02-044) 

 

Memorandums of understanding 

34. Memorandum of understanding with IDEA  

35. Acuerdo para la celebracion del curso "Turismo Rural Comunitario como modelo de 

desarrollo endógeno" a celebrarse del 27 al 31 de mayo en la provincia de Jujuy 

(Argentina) 

36. MoU between UNWTO and EGEDA 

37. Memorandum of understanding UNWTO and Financial Times' fDi Intelligence Unit 

38. Signature of MoU with Ayuntamiento de Madrid 

39. Memorandum of Understanding between UNWTO and Telefonica S.A. 
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40. Memorandum of Understanding UNWTO and IE University 

41. MOU between UNWTO and Mastercard 

42. Memorandum of Understanging between UNWTO and Bridge Ventures 

43. MOU- UNWTO - FUNDACION IMPULSA BALEARS 

44. Mémorandum d'accord entre l'organisation mondiale du tourisme et la république 

d'Angola 

45. MOU with Ministry of Culture, Information and Tourism of Kyrgyz Republic 

46. Memorandum of Understanding UNWTO and TRIVU 

47. Sign MoU with Ecotourism Australia on general cooperation 

48. 2nd UNWTO/Government of Jamaica Global Conference on Jobs and Inclusive Growth: 

Small and Medium Tourism Enterprises (SMTES) - M. Bay, Jamaica 

49. Memorandum of Understanding with ASSOIMPRESE 

50. Mémorandum d'accord entre UNWTO et la République Tunisienne 

51. Memorando de entendimiento entre UNWTO, la Secretaría de Gobierno de Turismo de 

Argentina y el Gobierno de la Provincia de Misiones 

52. Carta de intención entre UNWTO y la Secretaría de Gobierno de Turismo de la 

República Argentina - Curso UNWTO Academy 

53. MoU - UNWTO – Organization of American States 

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

cooperation in Wine Tourism 

55. Request for consent to support the Regional Conference on Sustainable Development 

through Tourism in relation to the Partnership Agreement between UNWTO and Drore 

Information and Technology Co.  

56. Request for signature of World Economic Forum data usage agreement  

57.  

58. Exchange of letters between Airbnb and UNWTO to facilitate the sharing of data in the 

context of the Global Report on Women in Tourism, Second Edition 

59. Letter of intent between UNWTO and Fundación Once 

 

 

Partnership and sponsorship agreement 

60. Signature of the Declaration of intentions with the Ayuntamiento de Madrid 

61. Sponsorship agreement between UNWTO and Qatar National Tourism Council for the 

sponsorship of 1st UNWTO sports tourism start-up competition 

62. Letter of support to be signed by Google for the sponsorship of the High-Level Dialogue 

on Digital Skills held during ITB 2019 (Sponsorship used to cover all costs of the event - 

room, technical equipment and catering.) 

63. Partnership Agreement between UNWTO and Rissho University for the study on the 

analysis of impacts of mega events on tourism 

64. Amendment to the Partnership Agreement between UNWTO and the Guangzhou 

Chimelong Group Co. Ltd. 

65. Acuerdo de patrocinio entre la OMT y Globalia para el patrocino de la celebración de la 

final de la primera competición de start ups de la omt y presentación del hub de 

innovación de turismo 

66. Acuerdo de patrocinio entre UNWTO y Quantum Solutions Emerging Markets para el 

patrocinio de la décima edición de INVESTOUR 
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 منظمة السياحة العالمية في الميدان

Technical Cooperation Missions and Projects August 2017 – August 2019 
 
 

Country: Algeria 
 
Project Title: Formulation of a Tourism Marketing and Promotion Strategy 
 
Duration: June 2018 – Ongoing 
 
Objectives: At the request of the Ministry of Tourism and Handicrafts and, in collaboration with 
UNDP Algeria, UNWTO extended its technical assistance in the Formulation of a Strategy for 
Marketing of the Tourism Sector and Promotion of the Image of Algeria. The objective of the 
project was to not only produce a tourism marketing and branding strategy but also prepare a 
project document for the implementation of 3-4 priority actions of the marketing strategy. 
 
Results achieved: Two missions were conducted in July and November 2018 to undertake an 
initial review and assessment of the country's tourism sector, existing and potential markets, 
existing and potential products, as well as assess the image of Algeria as a tourism destination. 
During the second mission, a draft assessment report was presented to the Government and 
stakeholders which would serve as the basis of the Marketing Strategy. The Strategy is 
currently being prepared and there are still two pending missions to be conducted by UNWTO 
expert to prepare the branding component – dates to be confirmed jointly with Ministry and 
UNDP. 
 
 
Country: Aruba 
  
Project Title: Development of a System of Tourism Statistics and Tourism Satellite Account  
 
Duration: December 2014 – On going 
 
Objectives: With the initial support of the Foundation Fondo Desaroyo Aruba, UNWTO 
provided its technical assistance to the Central Bureau of Statistics (CBS) of the Ministry of 
Economic Affairs, Communication, Energy and Environment for the development of a System of 
Tourism Statistics (STS) with a view to establish a Tourism Satellite Account (TSA).  Tourism is 
one of the major economic activities in Aruba.  In particular, the project focussed on:  
 
The strengthening of the System of Tourism Statistics (STS) with a view to enhancing the range 
of available statistical information for the period 2006-2013. 
The delivery of training and capacity building for CBS statisticians and other specialists as well 
as for the institution as a whole in each of the technical issues that are required for the 
development of a TSA. 
The implementation of activities to improve the capacity of the STS in order to prepare new 
statistical compilations with particular emphasis on updating National Accounts with more 
demand and supply side data. 
 
Results achieved: 
Phase I was completed in December 2016 and, on April 2017, a new Agreement was signed 
with the Government of Aruba to continue with Phase II of the project. This Phase will focus on 
compiling the TSA (with particular emphasis on tables 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7) in addition to 
organizing a national seminar to present the TSA to all stakeholders. 
The project has been completed in terms of strengthening the STS and capacity building of CBS 
statisticians and other specialists in TSA development and compilation. 
During 2018, project activities focused on the development and review of national accounts and 
compilation of a TSA. However, due to a delay in production of national accounts, it was not 
possible to calculate the TSA for the reference year in question.   
It was decided to extend the project to 2019 to continue calculating the TSA and organize a 
national seminar to officially present the TSA.  Estimate date for the launch is November 2019 
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Country: Bahamas 
 
Mission Title: Assistance in the Preparation of the Addendum to the Bahamas Building Code 
(BBC) 
 
Duration: December 2017 
 
Objectives: To provide technical assistance in the preparation of the addendum to the BBC 
 
Results achieved: 
Review of the scope and extent of international, regional and national sustainability and climate 
change initiatives being carried out at present and assess their impact on the BBC; 
Examination of the regulatory framework within which the BBC is anchored;  
Four workshops and several meetings were conducted with relevant stakeholders to define the 
scope and content of the planned Addendum. The workshops and discussions revolved around 
potential measures to be taken to protect against the impacts of climate change and to increase 
the sustainability of the building environment, and how these can be incorporated in and 
implemented by the proposed Addendum within the country’s laws and regulations, regional 
coordination efforts, and international treaties. 
A report with all observations and suggestions regarding the building code and the possible 
Addendum was submitted to the relevant Bahamas authorities for review and approval.  
 
 
Country: Botswana 
 
Project Title: Update of the 2009 Tourism Satellite Account   
 
Duration: March 2017 – February 2018 
 
Objectives: Through funding from the Peace Parks Foundation as part of an overall project 
funded by the German Development Bank, the Ministry of Environment, Wildlife and Tourism 
requested UNWTO’s technical assistance to update the 2009 Tourism Satellite Account (TSA) 
which was prepared in 2011 also by UNWTO.  The project focused on reviewing the current 
system of tourism statistics with a view to improving data collection and analysis and survey 
methodologies to incorporate new elements of the Botswana tourism scenario.  The project 
would also upgrade and introduce improvements in statistical database development and 
management.  
 
Results achieved: 
The project was launched in March 2017.  Its objective was to review the current system of 
tourism statistics, identify areas of improvement in terms of data collection and analysis, review 
the capacities of the institutional partners involved in TSA development, and, review the current 
statistical database system and identify areas of improvement. 
During the project, technical assistance was provided in improving the Tourism Statistics 
Database (in terms of data collection, analysis and reporting); implementation of an improved 
Inbound Visitor Survey; and, training on data collection procedures and TSA compilation. 
The updated TSA for the reference year 2016 was officially presented in Gaborone on 20 
February 2018. 
 
 
Country: Botswana 
 
Mission Title: Review of the Hotel Classification System    
 
Duration: February – March 2018 
 
Objectives: In order to improve the competiveness and raise the overall quality of services 
offered by the accommodation component of its tourism sector, the Botswana Tourism 
Organization (BTO) which is a parastatal corporate body responsible for tourism development 
under the Ministry of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism in Botswana, 
requested UNWTO’s technical assistance to undertake a complete review of the existing hotel 
classification scheme for the country.  
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Results achieved: 
The mission was conducted in February 2018.  Its objective was to undertake an initial review 
and assessment of the current status of quality services in tourism accommodation 
establishments in Botswana and prepare a project document for the updating of the hotel 
classification scheme for the country based on international best practices and catered to the 
specific characteristics of their respective tourism accommodation sectors. 
The project document was submitted and approved by the Government of Botswana. 
 
 
Country: Botswana 
 
Mission Title: Formulation Mission for the Preparation of a Tourism Strategy   
 
Duration: July 2018 
 
Objectives: The Government of Botswana is in the process of finalizing its Tourism Policy 
which will   elevate the status of tourism as a priority growth sector in Botswana.  In anticipation 
of the approval of the Policy by the Parliament, the Government requested UNWTO’s technical 
assistance in the formulation of a National Tourism Development Strategy and Master Plan 
which will operationalise the Tourism Policy.  The project document will clearly define the 
Strategy and Master Plan framework and its major elements including objectives, outputs, and 
activities, the respective roles and responsibilities of key partners/stakeholders, timelines for the 
implementation of various activities, a criteria for measuring the success (both qualitative and 
quantitative) of each activity, job descriptions of experts and a detailed budget.  The project 
document would also detail the organization of stakeholder workshops/seminars and review and 
monitoring modalities. 
 
Results achieved: 
In order to prepare the Strategy and Master Plan, a project formulation mission was undertaken 
in July 2018 to undertake a situation analysis of the current status of the tourism sector in 
Botswana in terms of institutional organization, governance issues, product development and 
diversification, marketing and promotion, investment in tourism, and, human resources and 
skills development, amongst other issues. 
The project document for launching a full-scale project for the preparation of a Tourism 
Development Strategy and Master Plan was submitted and approved by the Government in 
March 2019. 
 
 
Country: Botswana 
 
Project Title: Preparation of the Strategy of Botswana Tourism Organization 
 
Duration: August 2018 – On going 
 
Objectives: The Botswana Tourism Organization (BTO) is mandated to market and position 
Botswana as a premier tourist destination; promote investment and product diversification in the 
tourism industry; and, ensure all tourism facilities are graded, classified and certified. The 
current Corporate Strategy of the BTO runs from 2013-2018.  With a view to reviewing the roles 
and responsibilities of the BTO, in line with its mandate, and aligning BTO’s programme of work 
with national development policies and plans, and, to enable BTO to develop and promote 
Botswana as a premium quality tourism destination, the BTO approached the UNWTO to 
provide technical assistance in updating the BTO Corporate Strategy.  
 
Results achieved:  
 
3 assessment missions were conducted in 2018 during which a detailed review was undertaken 
of the BTO both in terms of its mission and programme of work as well as of its operations. 
Reports were then shared with the BTO with observations on challenges and opportunities for 
the Way Forward and recommendations were made on what aspects could be covered in the 
new operational strategy.  
The draft BTO Strategy was submitted to BTO for review and comments in August 2019.   
Once approved, it will be presented officially to the Government of Botswana in September 
2019.  
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Country: Cabo Verde 
 
Project Title: Evaluation of the Compilation of the Tourism Satellite Account in Cabo Verde 
 
Duration: August 2019 
 
Objectives: UNWTO received a request for technical assistance from the Government of Cabo 
Verde who would like UNWTO to review the preliminary TSA account which they have prepared 
in terms of verifying the data sources used and identifying any inconsistencies before its official 
presentation.   
 
Results expected: An in-depth evaluation of the TSA methodologies in Cabo Verde was 
undertaken and recommendations made with regard to further strengthening of data collection 
and analysis for the next TSA compilation exercise.  Additionally, a one-day training seminar on 
TSA was provided to representatives from the National Statistics Institute. 
 
 
Country: China 
 
Project Title: Inclusive Tourism Development Master Plan and the Tourism Development Plan 
for the Ice and Snow Tourism Industry in Heilongjiang 
 
Duration: April 2019 and on-going 
 
Objectives: To prepare a tourism master plan and an ice and snow tourism plan for 
Heilongjiang with a view to creating the framework for sustainable tourism development in and 
to facilitate value-added, high-quality tourism products that the province’s tourism industry into a 
new generation of products and services. 
 
Results achieved: 
Activities were launched with the deployment of the 10-member UNWTO expert team to Harbin 
and the official inception ceremony having taken place on 11 April which was well attended by 
approximately 150 participants comprising local tourism stakeholders, and another 300 more 
participants from other cities of the province through video-conferencing.  During the inception 
phase, UNWTO and the expert team met with all relevant stakeholders to agree on the scope of 
the project, its programme of work, time line and key milestones.   
Review of all relevant documentation on tourism in Heilongjiang and a series of interviews with 
major public and private stakeholders will be carried out on a continuous basis. The project 
ensures that stakeholders are informed about the activities that are taking place during the 
project and participate as much as possible with ideas, analyses, and information sharing in 
order to get their buy-in and encourage ownership of the outcome. At least two workshops will 
be organized during which stakeholders opinions will be sought, initial analysis and project 
findings corroborated and to adjust these according to stakeholders’ feedback.  
The UNWTO expert team returned to Heilongjiang in June and July 2019 to carry out extensive 
field visits to existing and potential tourism sites and thorough assessment of summer sceneries 
and projects in the province. On the basis of these field visits, the statistical analysis of tourism 
data and in-country research, a situation analysis will be conducted for the tourism development 
in Heilongjiang.  
The project mid-term review meeting is scheduled for September to be followed by the winter 
field work in November/December for the formulation of the ice and snow tourism plan.  
 
 
Country: China 
 
Project Title: Development of an International Tourism Marketing Strategy for the Province of 
Hainan 
 
Duration: December 2018 and on-going 
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Objectives: To formulate an International Tourism Marketing Strategy, including a destination 
brand approach, for the Hainan Province for the period 2019-2025, as well as a 3-year detailed 
action plan and a specific destination market strategy for three selected source markets. 
 
Results achieved: 
A detailed project work plan has been drawn up and a project Inception Meeting took place in 
December 2018. 
Field research and destination site inspection have been carried out for an assessment of the 
current state of tourism, a detailed review of the existing tourism marketing and product 
development strategies, and identification of the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats for the tourism marketing and branding in Hainan 
Market research has been undertaken to identify priority market segments to target and 
promotional tools to reach them, and to assess product development and packaging 
requirements for these markets. 
An analysis is made to identify public and private sector stakeholders involved in tourism 
marketing, the possibilities to create synergies between their activities, and the training needs to 
strengthen the capacities of tourism stakeholders to successfully plan and carry out marketing 
activities, including e-marketing. 
A Project Steering Committee Meeting was convened in March 2019 during which the draft 
International Tourism Marketing Strategy for Hainan was officially presented. Feedback 
received during the Steering Committee Meeting was included in the final draft of the Marketing 
Strategy and subsequently presented to Hainan for review in June 2019. 
In  July 2019 research on the German source market for Hainan and interviews and survey 
among the travel trade in Germany was conducted in order to analyse Hainan's image for the 
formulation of a Marketing Strategy for Hainan focusing on the German outbound market 
Phase II of the project is scheduled to be carried out in the 2

nd
 Semester of 2019 with 

subsequent research on the Indonesian and Australian source markets for Hainan and the 
formulation of the respective Marketing Strategies for these markets.  
 
 
Country: China 
 
Project Title: Nanxun District Tourism Development Strategy 
 
Duration: November 2018 –January 2019 
 
Objectives: To formulate a strategic tourism development strategy for Nanxun District providing 
greater direction for tourism planning in the fields of marketing and positioning, product 
development and spatial planning. 
 
Results achieved: 
Within two weeks of project launch, the Inception Report was completed setting the foundation 
for the formulation Nanxun District Tourism Development Strategy. One month into the project 
the Report of Findings was made to the officials of the District and the Project Steering 
Committee.  
The Nanxun Tourism Development Strategy was completed through: review and analysis of the 
regional tourism setting for Nanxun District and Huzhou City; examination of regional trends, 
visitors markets, levels of tourism activity; field trips around the nine-townships of the District, 
Shanghai, and nearby ancient water towns. The inventory and evaluation of existing and 
potential tourism assets; and consultations with key public sector and private sector 
stakeholders. 
Following the completion of the Tourism Development Strategy, the final report and presentation 
was delivered on January 17 to officials in the District and the Project Steering Committee 
providing information on the main findings and recommendations. The presentation detailed 
information and guidance on implementation for the three strategic programmes presented in 
the report to 1) develop quality products, services, and events 2) strengthen infrastructure, 
spatial planning and connectivity 3) Strengthen marketing, interpretation and promotion. 
 
 
Country: China 
 
Mission Title: Project formulation mission for the Inclusive Tourism Development Master Plan 
and the Tourism Development Plan for the Ice and Snow Tourism Industry in Heilongjiang 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

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

 

 

66 

 
Duration: May 2018 
 
Objectives: To formulate a project document and a detailed framework for the development of 
the Inclusive Tourism Development Master Plan and the Tourism Development Plan for the Ice 
and Snow Tourism Industry in Heilongjiang for the period of 2019-2030 
 
Results achieved: 
Study of the current Heilongjiang Province Tourism Development Master Plan (2003- 2020) and 
the sub-plan for the ski industry was conducted to assess which aspects are still relevant and 
which aspects require special attention in the updated tourism development plans. 
Meetings convened with all relevant stakeholders from the public sector and private sector to 
identify and agree on key issues that need to be addressed in the formulation of the tourism 
development plans to be developed for the period 2019 - 2030. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a project document was developed which 
details the framework for formulating the tourism development plans and three year action 
plans, including an indication of the costs and timeframe required. 
The project document was approved and funding provided by the provincial tourism authority of 
Heilongjiang for the implementation of the project, and the corresponding cooperation 
agreement signed in September 2018. 
 
 
Country: China 
 
Project Title: 21

st
 Century Maritime Silk Road: Tourism Opportunities and Impacts 

 
Duration: January 2018 – February 2019 
 
Objectives: The 21st Century Maritime Silk Road is a key component of China's Belt and Road 
Initiative, a major development plan that aims to connect China with the rest of Asia, Africa and 
Europe. The project, involving field missions and a final publication, looked into the overall 
impact of the Maritime Silk Road on tourism and furthermore assessed the tourism potential of 
Maritime Silk Road thematic routes across Asia and beyond. 
 
Results achieved: 
Publication: “21st Century Maritime Silk Road: Tourism Opportunities and Impacts”. 
Field trip to Jakarta and South Sumatra (Indonesia) 
Field trip to Fujian Province (China) 
 
Promotion at ITB Berlin 2019; International Mayors Forum on Tourism in Zhengzhou, China; 
and the 3rd Maritime Silk Road International Tourism Festival in Fuzhou, China. 
 
 
Country: China 
 
Mission Title: Project Formulation Mission for a Tourism Marketing Strategy for Hainan 
Province 
 
Duration:  December 2017 
 
Objectives: To formulate a project document to develop an international marketing strategy for 
Hainan Province 
 
Results achieved:  
Four focus group meetings were conducted in order to obtain views and information for the 
development of a project document for the international marketing strategy for Hainan Province, 
with representatives from 1) the Hainan Provincial Tourism Development Committee; 2) inbound 
tour operators; 3) hotel managers; 4) managers of scenic spots. 
Based on the inputs received during these meetings, a detailed project document was prepared 
for the development an International Tourism Marketing Strategy and submitted to the provincial 
government for approval and funding.  
The agreement for the implementation of the project was signed in July 2018.  
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Country: China 
 
Project Title: Development of an International Tourism Marketing Strategy for the Province of 
Yunnan 
Duration: November 2017 and on-going 
 
Objectives: To formulate an International Tourism Marketing Strategy, including a destination 
brand approach, for the Yunnan Province for the period 2017 – 2022, as well as a 3-year 
detailed action plan and a specific destination market strategy for a selected source market. 
 
Results achieved: 
A detailed project work plan has been drawn up and a project Inception Meeting took place in 
December 2017. 
Field research and destination site inspection have been carried out for an assessment of the 
current state of tourism, a detailed review of the existing tourism marketing and product  
development  strategies,  and  identification  of  the  strengths,  weaknesses, opportunities and 
threats for the tourism marketing and branding in Yunnan. 
Market research has been undertaken to identify priority market segments and to target and 
promotional tools to reach them, and to assess product development and packaging 
requirements for these markets. 
An analysis is made to identify of public and private sector stakeholders involved in tourism 
marketing, the possibilities to create synergies between their activities, and the training needs to 
strengthen the capacities of tourism stakeholders to successfully plan and carry out marketing 
activities, including e-marketing. 
A Project Steering Committee Meeting was convened in April 2018 during which the draft 
International Tourism Marketing Strategy for Yunnan was officially presented. Feedback 
received during the Steering Committee Meeting was included in the final draft of the Marketing 
Strategy, which was subsequently presented to Yunnan for review and translation into Chinese. 
After the Steering Committee Meeting, in close consultation with the YPTDC, France was 
selected as the international priority market for the Specific Marketing Plan. Subsequently, a 
Marketing Support Expert conducted in-depth interviews with local tour operators in France that 
specialize in China, and Yunnan in particular, and carried out in situ market research activities 
to identify suitable outbound and online travel trade and media for the preparation of the 
Specific Marketing Plan for the French source market. 
The draft Specific Marketing Plan was submitted to the YPTDC for review at the end of August 
2018, and a revised version addressing feedback received from YPTDC was submitted in June 
2019. 
 
Country: China 
 
Mission Title: Assessment Mission on Tourism Development Planning for Muping District 
(Shandong Province) 
 
Duration: August 2017 
 
Objectives: To formulate a project document and a detailed work programme for the 
development of a Tourism Development Plan for Muping District. 
 
Results achieved:  
A study of the Shandong Province Tourism Development Master Plan (2016-2025) was 
conducted to assess which aspects are relevant for tourism development in Muping and should 
be further elaborated in the tourism development plan for the destination. 
Meetings carried out with all relevant stakeholders from the public sector, private sector and 
knowledge institutes to identify and agreement on key issues that need to be addressed in the 
formulation of a tourism development plan to be developed for a ten year period. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a process for formulating the tourism 
development plan was developed, including a three year action plan for implementation. 
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Country: China 
 
Mission Title: Assessment Mission on Tourism Development Planning for Chandao Islands 
(Shandong Province) 
 
Duration: August 2017 
 
Objectives: To formulate a project document and a detailed work programme for the 
development of a Tourism Development Plan for Chandao Islands. 
 
Results achieved:  
A study of the Shandong Province Tourism Development Master Plan (2016-2025) was 
conducted to assess which aspects are relevant for tourism development in Chandao Islands 
and should be further elaborated in the tourism development plan for the destination. 
Meetings carried out with all relevant stakeholders from the public sector, private sector and 
knowledge institutes to identify and agreement on key issues that need to be addressed in the 
formulation of a tourism development plan to be developed for a ten year period. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a process for formulating the tourism 
development plan was developed, including a three year action plan for implementation. 
 
 
Country: Comoros 
 
Project Title: Capacity Building Seminars on Tourism Planning, Marketing of Tourism 
Destinations and Statistics for the Union of Comoros 
 
Duration: November 2018 
 
Objectives: Upon a request from the Government of Comoros, UNWTO, in collaboration with 
the Ministry of Transport, Tourism, Posts and Telecommunications and Information and 
Communication Technologies of Comoros, delivered a first series of training workshops on 
Tourism Statistics and on Planning and Marketing of Tourism Destinations to related 
Government officials. The principal objective of this initiative was to enhance the skills of 
professionals in the field of tourism planning, marketing and statistics in order to improve the 
performance of Comoros’ tourism development.  
  
Results achieved: more than 30 participants, from a wide range of public and private sector 
stakeholders in the tourism sector, attended the training which took place in Moroni, from 26 to 
30 November 2018. 
 
 
Country: Costa Rica 
 
Project Title: Evaluation of Tourism Statistical Processes in Costa Rica 
  
Duration: August – September 2019  
 
Objectives: UNWTO has received a request from the Government of Costa Rica to review 
recent developments in terms of collection and analysis of data related to inbound tourism and 
tourism employment with a view to assess the conformity of these processes to the International 
Recommendations for Tourism Statistics.  I and strengthen their Tourism Satellite Account and 
to provide one day training on TSA to representatives from the National Statistics Institute and 
other Government officials involved. 
  
Results achieved: an evaluation was conducted to review new tourism statistical data 
processes and their conformity to IRTS.  In addition, training was provided on how to identify 
new indicators, particularly in terms of tourism employment, and how to put in place the 
measurement of these indicators.  A final report with recommendations on further statistical 
strengthening will be submitted to the Government in September 2019. 
  
 
Country: Côte d’Ivoire 
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Project Title: Formulation of a Human Resource Development Strategy in the tourism sector for 
Côte d’Ivoire 
 
Duration: September – December 2019 
 
Objectives: At the request of the Ministry of Tourism and Leisure, UNWTO will conduct an 
assessment  on the existing policies and strategies on Human Resources Development in the 
Tourism sector including the hotel industry and provide guidelines and recommendations for the 
formulation of an integrated approach towards the sustainable long-term planning and 
development of human resources in the tourism sector. 
 
Results expected: to review the existing strategies and human resource development in the 
tourism sector and formulate a Strategy for the strengthening of human resources in the tourism 
sector in line with the national education system, both at school and university levels. This 
Strategy will also raise awareness about career opportunities in the tourism sector and provide 
recommendations on links / partnerships to be developed with international institutions / 
universities. 
 
 
Country: Democratic People’s Republic of Korea 
 
Mission Title: Fact-Finding Mission on Tourism Product Development in the Wonsan-
Kumgangsan International Tourism Zone 
 
Duration:  October 2017 
 
Objectives: To assess tourism development possibilities in the Wonsan-Kumgangsan 
International Tourism Zone. 
 
Results achieved:  
Field visits to the Wonsan-Kumgangsan International Tourism Zone to assess its existing and 
potential tourism products. 
Meetings and interviews with NTA officials and the trade to gather relevant information to help 
with the design of the programme for the Workshop on Tourism Product Development. 
Delivery of the Workshop on Tourism Product Development, based on the observations made, 
inputs received and the information gathered during the field visits. 
A final report with recommendations on product development that will contribute to the 
development of Wonsan-Kumgangsan International Tourism Zone and the country’s tourism 
industry at large. 
 
 
Country: Democratic Republic of Congo 
 
Project Title: UNWTO/Chimelong Initiative on Sustainable Tourism and Conservation of Great 
Apes 
 
Duration: January 2018 – December 2018 
 
Objectives: In collaboration with the Ministry of Tourism and the African Wildlife Foundation, 
UNWTO implemented a project for the development of sustainable tourism and the 
conservation of bonobos – an endangered species of Great Ape. The overall objective of the 
project was to enhance and create synergies between the conservation of the bonobos and the 
development of sustainable forms of tourism in protected areas in the Democratic Republic of 
Congo. The project activities aimed at investing in capacity-building and equipment provision for 
the conservation of great apes and working with communities to raise awareness on the 
importance of biodiversity conservation and explore opportunities to develop sustainable forms 
of tourism in and around habitats of the Bonobos. The project was implemented under the 
framework of the collaboration between UNWTO and the Guangzhou Chimelong Group Co.Ltd 
for the implementation of a portfolio of projects focused on sustainable tourism development 
and the protection of wildlife. 
 
Results achieved:  
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Rapid conservation assessment carried out with issues and opportunities identified regarding 
the conservation of bonobos and the development of sustainable forms of tourism;  
Capacity building activities for local rangers in bonobos habitats in Lomako/Iyema;  
Equipment provided to rangers to enable them to better carry out their conservation tasks;  
Awareness raising seminars delivered to local people on observation of great apes by 
tourists/scientists and sustainable tourism development;  
Small matching grants provided to local people for investments to develop facilities and services 
for tourism focused on great ape observation;  
Training programmes delivered to local tourism and conservation employees on best practices 
on biodiversity conservation and environmental protection;  
Ecotourism Development and Management Plan for the Lomako Yokokala Faunal Reserve. 
 
 
Country: Egypt  
 
Mission Title: Review of the Implementation of the Hotel Classification Scheme  
 
Duration: August 2018- On going 
 
Objectives: Between 2009 and 2012, UNWTO implemented a project for the Ministry of 
Tourism of Egypt to develop and implement a new Hotel Classification System for the country. 
For a variety of reasons, the new classification criteria were never implemented.  Since then, 
due to the development and progress of the global tourism sector and trends in terms of quality 
standards, the Ministry of Tourism of Egypt requested UNWTO's technical assistance to review 
the current status of hotel classification in the country with a view to raising quality standards 
and improving the overall tourism experience in Egypt. As a first phase of the project, it was 
decided to review and update criteria and provide training to inspectors and undertake blank 
visits to hotels.  
 
Results achieved:  
Updating hotel classification criteria : criteria for Hotels, Resorts, and Heritage Hotels have been 
completed and the update of the Floating Hotels and Camps is still in progress; and  
Advisory assessments to a diverse number of hotels in different parts of the country  to 
undertake mock-assessments to see how prepared they are and to be classified before the end 
of grace period. 
Training of Inspectors – 50 inspectors are currently being trained.   
In addition, by the end of the project, UNWTO will submit a comprehensive report including 
proposals for institutional strengthening and streamlining of the overall management of hotel 
classification system on a day-to-day basis, future training requirements for inspectors, a 
communication plan, and, recommendations for a subsequent phases focusing on official 
classification visits based on the new criteria. 
 
Country: Ethiopia  
 
Project Title: Gap Assessment for the Tourism Sector and Formulation of a Project Document 
 
Duration: March 2018- On going 
 
Objectives: UNDP, in association with UNESCO, has been supporting the Ethiopian Ministry of 
Tourism and Culture since 2015.  It was determined that although Ethiopia has a vast variety of 
natural and cultural heritage, the level of tourism to date was still moderate and there was 
considerable potential for growth to enable tourism to become a transformational sector for the 
Ethiopian economy.  In this regard, UNDP Ethiopia approached UNWTO to request technical 
support to undertake a gap assessment of the tourism sector in Ethiopia and prepare a 
document for a multi-year inclusive tourism project. 
 
Results achieved:  
 
In-depth needs/gap assessment of the Tourism sector in Ethiopia which identified critical gaps 
and needs; and 
Based on the findings of the Gap assessment, formulation of a full-fledged program document 
on Sustainable and Inclusive Tourism to help transform the tourism sector in Ethiopia.  It is 
expected that the future UNDP-supported project will contribute to the optimization of the 
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sector’s potential through product development, employment generation and investment 
attraction, to broaden the country’s revenue base. Thus, the Project is expected to impulse the 
tourism sector to be more competitive, attractive to visitors, sustainable and inclusive of local 
communities. 
 
 
Country: Gambia 
 
Mission Title: The Design and Implementation of Tourism Statistical Surveys 
 
Duration: November 2019- January 2019 
 
Objectives: In 2015, UNWTO, in collaboration with UNDP, conducted an in-depth analysis of 
the national tourism statistical system.  The Government of The Gambia is keen to prepare its 
first TSA in 2020, therefore, UNDP Gambia requested UNWTO technical assistance to 
accompany the Ministry of Tourism and Culture of The Gambia to undertake review the survey 
and survey process, review questions, and provide recommendations for the improvement and 
strengthening of the surveys.   
 
Results achieved: UNWTO assisted the Government in the design and implementation of two 
key surveys – Visitor Survey and Tourism Establishment Survey – so as to assist the 
Government in obtaining essential data which will feed into the preparation of the TSA 
 
 
Country: Guinea-Bissau 
 
Mission Title: Review of the Hotel Classification Scheme 
 
Duration: November 2017 - February 2018 
 
Objectives: Through funding from UNDP, the Ministry of Tourism in Guinea-Bissau requested 
UNWTO’s technical assistance to undertake an initial assessment of the current status of quality 
services in tourism accommodation establishments in Guinea-Bissau.  
 
 
 
Results achieved: 
The mission was undertaken to review the existing classification criteria and grading framework 
for hotels, lodges and other types of tourism accommodation establishments and identify 
constraints. 
A project document was prepared for the development of an efficient, reliable and competitive 
hotel classification scheme for the country based on international best practices. The project 
document was submitted and approved by UNDP and the Ministry.  
 
 
Country: Guinea-Bissau 
 
Mission Title: Project Formulation Mission for the Preparation of a Tourism Strategy and 
Master Plan  
 
Duration: January – March 2018 
 
Objectives: Through funding from UNDP, the Ministry of Tourism in Guinea-Bissau requested 
UNWTO’s technical assistance to conduct a detailed review of the tourism sector with a view 
towards preparing a Tourism Strategy and Master Plan.   
 
Results achieved: 
The formulation mission was conducted in January 2017. Its objective was to undertake a 
detailed review of the existing situation of the tourism sector in the country; identify gaps and 
constraints which impact on the current and future development of tourism; identify opportunities 
for expanded growth; and, develop a project document for the formulation of a sustainable, 
harmonized Strategy and Master Plan for the tourism sector. 
The project document was submitted and approved by UNDP and the Ministry 
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Country: Honduras  
 
Project Title: Further Strengthening of the System of Tourism Statistics  
  
Duration: December 2018 – On-going  
 
Objectives: In 2016, and in collaboration with the National Tourism Administration of Honduras 
(IHT), UNWTO conducted a detailed review of the country’s national tourism statistical system.  
One of the recommendations was to implement an automation of the expansion processes 
related to statistical surveys. In this regard, in 2018, Honduras requested additional UNWTO 
technical assistance to support IHT in the development and implementation of these processes. 
In 2019, the Government of UNWTO requested further UNWTO technical assistance is 
supporting the IHT, in reviewing and approving the work being done in the measurement of 
tourism statistics and expenditure data in conformity with UNWTO framework and methodology. 
 
Results achieved: 
Automate the process of quality control of sample information, estimation of periods without 
information and expansion of the sample of traveler characterization surveys of the flow count at 
borders and airports. 
Automate the process of expansion of the indicators of the expenditure survey and visitor 
profile. 
Generate reports on the results of the process of expansion of the count of flows at borders and 
airports and of the indicators of the expenditure survey and visitor profile. 
 
 
Country: Islamic Republic of Iran 
 
Mission Title: Project Formulation Mission for a Tourism Development Master Plan  
 
Duration: August 2017 
 
Objectives: To formulate a project document for the preparation of a Tourism Development 
Master Plan for the period of 2018-2027. 
 
Results achieved:  
A study of the previous Tourism Development Master Plan for the Islamic Republic of Iran was 
carried out to assess which aspects are still relevant and which aspects require special attention 
in the updated tourism development plan. 
Meetings with all relevant stakeholders from the public sector and private sector were 
conducted to identify and agree on key issues that need to be addressed in the formulation of a 
tourism development plan to be developed for a ten year period. 
In conjunction and agreement with all stakeholders, a project document was prepared detailing 
the process for formulating the tourism development plan, including an indication of the costs 
and timeframe involved, and a three year action plan for its implementation. 
 
 
Country: Kazakhstan 
 
Project Title: UNWTO / Visit Almaty / Almaty Tourism Authority Project: Understanding the 
travellers’ profile and developing tourism intelligence for Almaty 
 
Duration: September 2017 – August 2019 
 
Objectives: Research training and the development of tourism data, with a specific focus on the 
profile of the international traveller visiting the city of Almaty. 
 
Results achieved: 
Quantitative and qualitative tourism training 
Report focused on the profile of the international traveller visiting Almaty. 
Research will help to strengthen the profile of Almaty as a Silk Road destination. 
 
Primary Silk Road data that will support the marketing and promotional efforts of the city of 
Almaty. 
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Country: Kyrgyzstan 
 
Mission Title: Review of the Current Tourism Marketing Strategy for the Kyrgyz Republic  
 
Duration: October 2017 – February 2018 
 
Objectives: The Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz Republic intends to 
update its current tourism marketing strategy.  In this regard, it requested UNWTO’s technical 
assistance to conduct an in-depth evaluation of the current tourism marketing strategy with a 
view to provide recommendations on the formulation of a new and updated marketing strategy 
for the sector. 
 
Results achieved: 
The mission was conducted in October 2017.  It undertook a detailed evaluation of the current 
situation of the tourism sector in the Kyrgyz Republic and prepared a project document which 
aims to 1) formulate a focused and targeted marketing strategy for the tourism sector; and 2) 
provide technical assistance to the Government in the implementation of the Strategy. 
The project document was approved by the Ministry. 
 
 
Country: Lao PDR 
 
Project Title: Seminar on Sustainable Tourism and Biodiversity Conservation in the Greater 
Mekong Sub-region 
 
Duration: February 2019 
 
Objectives: To raise awareness among local tourism stakeholders and the communities of the 
importance of biodiversity conservation along the Mekong and how to address environmental 
issues while undertaking tourism activities 
 
Results achieved: 
Through presentations, a manual and a trainer’s guide, participants learned to:   analyse in a 
participatory manner the main threats to biodiversity and the environment in the Mekong, in 
particular those threats caused by activities of local people or enterprises; provide guidance to 
local people that are employed in the tourism sector on how to act as champions for biodiversity 
conservation and environmental protection in their communities; and provide guidance to 
tourism employees on how to contribute to environmental management and waste management 
in their enterprises. 
 
On the second day of the seminar, participants were taken to the Khone Pha Peng Waterfall to 
view this tourism attraction in terms of its environmental responsibility.  A short debriefing 
session was held the following morning where some feedback was raised covering the following 
observations that could be addressed by the site management team and local government: 
Litter along the national road leading to the site creating a poor impression for tourists. 
Interpretation boards about the local flora and fauna could be added to the site – especially 
regarding visible bird life along the river and islands of the falls. 
Litter just beyond the edges of the viewing platforms on the site that the site should identify and 
take responsibility to clean up as it detracts from the view and visitor experience. 
Safety measures (e.g. fences, hand rails), especially along the viewing platforms should be 
incorporated into the management of the site. 
The seminar has raised awareness among tourism stakeholders in the Mekong Countries on 
the importance of delivering training on Tourism and Biodiversity to the tourism sector.  The 
seminar has laid a sound basis to roll out this training to other destinations in the Mekong 
region, targeting tourism stakeholders from the public sector, private sector and civil society who 
can be turned into Champions for Biodiversity Conservation, and play a leading role to 
encourage colleagues and community members to help protect the environment. 
 
 
Country: Lesotho 
 
Project Title: Formulation of a Tourism Policy and Updating of the Tourism Master Plan    
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Duration: October 2017 – June 2018 
 
Objectives: The African Development Bank (AfDB) is implementing an ambitious project to 
support the diversification of Lesotho’s economy.  The project covers various economic sectors 
including tourism where the main activity is the formulation of a Tourism Policy and an updated 
Tourism Master Plan for the country.  In this regard, the Ministry of Tourism, Environment and 
Culture has requested UNWTO’s participation in the project in the provision of quality assurance 
and technical assistance in the preparation of terms of reference and review of reports as well 
as participation in Steering Committee meetings.   
 
Results achieved: 
UNWTO participated in the meeting of the project Inception Meeting in November 2017 
providing recommendations to the Ministry on the proposed project implementation approach.  
UNWTO provided technical assistance in the review and evaluation of several of the project 
deliverables including Reports on the Tourism Policy and Master Plan as well as the Report on 
the revival of the Lesotho Council for Tourism. 
 
 
Country: Lesotho 
 
Project Title: Economic Diversification Support Project. 
 
Duration: March 2019 - ongoing 
 
Objectives: African Development Bank (AfDB) is funding a project in Lesotho titled “Economic 
Diversification Support Project” which covers various economic sectors including tourism.  For 
the tourism component of the project, UNWTO will provide technical assistance to the Ministry 
of Tourism, Environment and Culture in three components: 
 
Component 1: The Development of the Lesotho Tourism Marketing Strategy and 
Implementation Plan. 
Component 2: Facilitation of the Re-establishment of the Lesotho Council for Tourism.  
Component 3: Feasibility Studies of Potential Projects in the Tourism Sector to Attract 
Investment.  
 
Results achieved: Project activities for Components 2 and 3 were launched in August 2019 
and will continue to be implemented over a period of 4 months.  Component 1 will be launched 
upon the completion of Components 2 and 3.   
 
 
Country: Madagascar 
 
Project Title: Crisis Communications Strategy  
 
Duration: February 2018 – ongoing 
 
Objectives: In partnership with the World Bank, UNWTO implemented a project in Madagascar 
to formulate a Crisis Communications Strategy. The project focused on reviewing the 
institutional set-up for communications and existing mechanisms and capacities within the 
Ministry and other stakeholders with a view to formulate a Strategy on Crisis Communications. 
The project also provided training for the implementation of the Strategy and Media training for 
key players. 
 
Results achieved:  
An initial mission was conducted in February 2018 to assess the current communication 
channel systems and protocols in place. Detailed consultations were held with key stakeholders 
and main challenges and opportunities for crisis communication in tourism were identified. An 
assessment was also undertaken of training needs in communication.  
A  second  mission  was  undertaken  in  June  to  provide  training  to  Government 
stakeholders on communication skills.  
The final version of the Crisis Communications Strategy was approved by World Bank and 
Madagascar National Office of Tourism (ONTM). 
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Country: Malawi 
 
Project Title: The Development of Tourism Statistics System and the Tourism Satellite Account 
 
Duration: June 2019 - On going 
 
Objectives:  UNWTO and the Ministry of Industry, Trade and Tourism of Malawi signed an 
Agreement for UNWTO to implement a project, funded by the African Development Bank, to 
review and improve the system of tourism statistics, strengthen the institutional capacity in 
Malawi to develop tourism statistics and develop a pilot Tourism Satellite System in its first 
phase.   
 
Results achieved: Project activities commenced in July 2019 with an initial mission to assess 
the current status of tourism statistical processes and prepare proposals for survey design and 
implementation. 
 
 
Country: Morocco 
 
Project Title: Establishment of a New System of Tourism Hotel Classification 
 
Duration: June 2013 – December 2021 (ongoing) 
 
Objectives: In March 2013, UNWTO and UNDP Morocco signed an agreement to support the 
Moroccan Ministry of Tourism in the establishment of a new system of tourism hotel 
classification. The project aims to consolidate a standing level of competitiveness for the 
Moroccan hotels which will enable them operating on an international competition level and to 
develop a real culture of quality within tourism hotels. The review of the classification system is 
to:   
 
Improve the quality of tourist accommodation establishments. 
Facilitate the classification of tourist accommodation in terms of quality, safety, health and  
sustainable development. 
Adapt the classification system to the evolution and diversification of the tourist demand. 
Develop a Guarantee involving regulatory standards and quality frameworks. 
Implement a quality strategy in Morocco as a destination offering a sustainable competitive 
advantage. 
 
Results achieved:   
Review of the existing hotel classification system and first draft of revised criteria prepared. 
Training of 90 Inspectors of the Ministry of Tourism on the proposed revisions to the criteria and 
the impact that these will have on the inspection process.  Based on feedback from the training, 
a second revision of the revised criteria was prepared. 
Practical training of 90 Inspectors of the Ministry of Tourism on the application of revised criteria 
is scheduled to be completed in August 2014.  This practical training activity is also serving as 
an awareness-raising exercise amongst the hoteliers to share with them the main revisions to 
the criteria and their application. 
National Seminar on Hotel Classification in Morocco 
Pilot testing of 900 mystery guest visits.   
Manual for interpreting new hotel classification criteria. 
Manual for Hotel classification process. 
 
In 2019, additional training will be conducted to government officials in 12 different regions. 
Once the decrees are officially approved by the Government, UNWTO will conduct official 
Mystery guest in 1600 establishments.   
 
 
Country: Myanmar  
 
Project Title: Review of the Hotel Classification Scheme  
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Duration: May- June 2019 
Objectives: The Government of Myanmar, through its Ministry of Hotels and Tourism, has 
identified tourism as a priority sector for the continued economic diversification of the country; 
contributor to the peace process; preservation and conservation of the natural environment, 
traditional heritage and local customs; and, promotor of socio-economic development of the 
people and the private sector. In this regard, the Ministry requested UNWTO to undertake an 
initial assessment of the current status of quality services in tourism accommodation 
establishments in Myanmar.  
Results achieved: UNWTO conducted the assessment, identified constraints, and prepared a 
project proposal for the development of an efficient and competitive hotel classification scheme 
for the country based on international best practices. The final report is currently being 
assessed by the Ministry. 
 
 
Country: Myanmar 
 
Project Title: Development of Tourism Statistics in Kayah State – Phase II 
 
Duration: January 2019 - on-going 
 
Objectives: UNWTO has partnered with the International Trade Center (ITC ) to launch this 
project which is being implemented through the Netherlands Trust Fund Programme (NTF IV) 
andlooks to increase the competitiveness of producers and exporters in selected sectors within 
priority developing countries including Myanmar.  UNWTO is collaborating with the Ministry of 
Hotels and Tourism of Myanmar, Ministry of Commerce, Central Statistical Office, Immigration 
Authorities, and Central Bank to develop and strengthen the Union of Myanmar’s national 
tourism statistical system through a series of capacity building missions, focusing on different 
data sets, methodologies for collection and analysis, and, production and dissemination of 
statistical reports on the tourism sector which can be useful for both public and private sectors 
 
Results achieved:  
UNWTO provided in-depth training on various tourism statistical processes to technicians from 
all related Authorities to understand  what changes need to be made in the statistical processes, 
and, why, so as to ensure conformity to international standards.  
 
Visible progress has already been made through this project since its launch in January 
2019.  As a result of training provided in January and May 2019, Myanmar has changed their 
border survey questionnaire and how to report data on arrivals at borders. 
 
 
Country: Nepal 
 
Project Title: Capacity Building for the Compilation of the first Preliminary Experimental TSA 
 
Duration: July 2019- On going 
 
Objectives: The Government of Nepal, through the Nepal Tourism Board, has requested 
UNWTO’s technical assistance to provide capacity building to the Steering Committee and 
technicians of the various institutions responsible for collecting, analyzing and compiling primary 
data both on the demand and supply side of tourism, in improving and strengthening the 
national tourism statistical system and compilation of an Experimental TSA with particular 
reference to Tables 1 to 7 and Table 10. 
 
Results achieved: Project activities were launched in August 2019 with the deployment of an 
expert to undertake a preliminary review of the current status of tourism statistics and provide 
recommendations on the design and implementation of key tourism surveys. 
 
 
Country: Nigeria 
 
Mission Title: Review and Assessment of the National Tourism Statistical System  
 
Duration: April – June 2018 
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Objectives: To formulate a project document for the strengthening of the National Tourism 
Statistical System in Nigeria. 
 
Results achieved:  
Review and assessment of the current status of tourism statistics in Nigeria; identification of 
data gaps and constraints; and, evaluation of institutional partnerships for the collection, 
compilation and analysis of tourism statistics.  
A workshop to present the road map for the future strengthening of the Nigerian tourism 
statistical system was presented within the framework of the 61st Meeting of the UNWTO 
Commission for Africa which was hosted by Nigeria in Abuja on 4-6 June 2018 and which 
focused on “Tourism Statistics – a Catalyst for Development.” 
 
 
Country: Oman 
 
Project Title: Development of Tourism Statistics System 
 
Duration: April 2015 – on going  
 
Objectives: The Omani Government is keen to promote the tourism sector as part of its 
diversification strategy. Currently, tourism plays a key role in the economy and has the potential 
for further development. Therefore, having reliable, sufficient and adequate statistics are 
essential for policymakers to make effective decisions and to monitor the tourism strategy 
performance. Hence, in collaboration with the Ministry of Tourism, UNWTO is providing its 
technical assistance to conduct a comprehensive assessment of tourism statistics in Oman; 
prepare and implement an action plan for development of tourism statistics; and, develop a 
Tourism Satellite Account for the country.   
 
Results achieved: 
To date, UNWTO has undertaken six missions to Oman to review data collection processes, 
design new processes and provide capacity building to the Ministry and other national partners 
in the design and implementation of statistical collection procedures, and, analysis and 
evaluation of results obtained. 
A further two missions are scheduled during fSeptember - December 2019 to undertake the 
following activities: 
The progress of eVisa/ Visitor Information System (VIS);  
Online Tourism Statistics Database activities; 
External Office Evaluation conclusion; 
Institutional framework to organize the issue of timely data transfer between National Centre for 
Statistics and Information (NCSI) and MOT through MOU 
 
 
Country: Qatar 
 
Project Title: Development of the Qatar Tourism Experience Awards  
 
Duration: August 2018 – On going 
 
Objectives: Over the past few years, Qatar has been one of the fastest-growing economies in 
the world.  Nevertheless, the Government has made great efforts to diversify its economy with 
particular focus on the tourism sector. In complying with the Government’s vision to improve the 
tourism sector by encouraging competitiveness between the different tourism entities and 
activities, the Qatar National Tourism Council (QNTC) is in the progress of preparing an 
exclusive Annual Tourism Experience Awards Program in partnership with UNWTO.  This 
Program will play a key role in highlighting successful tourism experiences and giving due 
recognition to the considerable efforts of a range of stakeholders in providing exceptional 
experiences to the visitors across the entire end-to-end visitor journey, as well as seeking to 
raise the importance of Qatar as a sustainable tourism destination. 
 
Results achieved: Project activities were launched in August 2018.  To date, the following 
activities have been completed: 
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Determine the categories of the future Awards; 
Draft the awards’ criteria; 
Select potential renowned personalities, both globally and in Qatar, to be members of the jury;  
Design and testing of the website. 
 
It is estimated to officially launch the Awards Program in September 2019 on the occasion of the 
World Tourism Day. 
 
 
Country: Republic of Congo 
 
Project Title: Establishment of a New System of Tourism Hotel Classification  
 
Duration: July 2017– ongoing 
 
Objectives: Following the formulation and approval of the National Sustainable Tourism 
Development Strategy, UNWTO and UNDP decided to continue their collaboration to implement 
one of the recommendations of the Tourism in terms of designing and implementing a new hotel 
classification system for the country with a view, on one hand, to stimulate competitiveness 
amongst the accommodation providers and, on the other hand, to assist the Government in 
marketing and promoting quality-based tourism services. 
 
Results achieved:  
Review of the existing hotel classification system and first draft of revised criteria prepared. 
Manual for interpreting new hotel classification criteria. 
 
Based on the above results, it was decided to implement an Interim Phase of the project related 
to: i) preparation of a Tourism Law which will provide the legal framework for the implementation 
of the hotel classification scheme; and, ii) governance issues to build the necessary capacities 
within the Ministry to manage a long-term extensive programme such as the implementation of 
hotel classification.  It is expected to launch these activities in September 2019. 
 

 
Country: Republic of Guinea 

 
Project Title: National Strategy for Sustainable Tourism Development in the Republic of Guinea 
 
Duration: November 2018 – March 2019 
 
Objectives: In collaboration with UNDP Guinea, UNWTO provided its technical assistance to 
the Government of the Republic of Guinea in the formulation of the National Strategy for 
sustainable tourism development. Tourism is identified as a priority sector in the National Social 
and Economic Development Plan 2016-2020 of Guinea and, the objective of the Tourism 
Strategy is to provide a road map for the competitive yet sustainable development of tourism. 
 
Results achieved:  
The Strategy was approved through a national Seminar held in February 2019 in Conakry with a 
total of 90 participants representing all the major stakeholders of the Guinean Government, the 
private sector, regional/provincial tourism authorities and international organizations, specialized 
in ecotourism such as the Jane Goodall Foundation, Wild Chimpanzee Foundation, etc. The 
major recommendations of the Strategy focus on the development of ecotourism based on the 
Chimpanzee as the iconic tourism attraction of Guinea. Being home to one of the largest 
populations of chimpanzees in Africa, Guinea plays a key role in preserving the species. 
 
 
Country: Seychelles 
 
Project Title: Developing the Current System of Tourism Statistics and TSA 
 
Duration: 2019 - 2021 
 
Objectives:  UNWTO launched a project with the Ministry for Tourism, Civil Aviation, Port and 
Marine to develop and strengthen the Tourism Statistical System and the Tourism Satellite 
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Account (TSA) in Seychelles. The project, which will be implemented over a three-year period 
(2019-2021), started in January 2019 and will include various activities which focus primarily on 
documenting tourism statistics, measurement of basic tourism data, 
establishment/strengthening of the Inter-Institutional platform and capacity building 
development.  
 
Results achieved:  
During this first mission, a pilot Cruise Tourism Survey was launched and a Workshop on 
Tourism Statistics and the Tourism Satellite Account was organized with stakeholders to 
familiarise them with concepts and methodologies related to further strengthening Seychelles’ 
tourism statistical system. 
During June 2019 and upon the request of the Ministry, UNWTO submitted a document for the 
justification of additional budget to complete visitor surveys at the airport and port. 
 
 
Country: Sri Lanka 
 
Mission Title:  Identification Mission for the Development of Project Proposals  
 
Duration: February 2018 
 
Objectives: To formulate a series of project proposals aimed at supporting the Sri Lanka 
Tourism Strategic Plan (2017-2020) 
 
Results achieved:  
A review of the Sri Lanka Tourism Strategic Plan 2017 – 2020 was carried out, and field visits 
and meetings were conducted with relevant parties, both internally at the Sri Lanka Tourism 
Development Authority and externally, in order to collect enough detailed information to prepare 
the project proposals.  
Study of the current tourism situation and status of each potential project, leading to further 
meetings with other stakeholders for discussions on how best to present the projects to the 
most relevant donors. 
Seven proposals were drawn up for the following projects: 
 
Scoping mission for a Tourism Master Plan 
Setting up the conditions to develop a Tourism Satellite Account for Sri Lanka 
Carrying Capacity Study at popular tourist sites to introduce a visitor management system 
Community Tourism Strategy for Sri Lanka 
Plan to expand tourism and hospitality training provision in Sri Lanka  
Recommendations on adapting Dutch forts and lighthouses for tourism use 
In-depth background analysis on priority and seasonal markets identified in the Strategic Plan 
Meetings with potential donors and development organizations were conducted for the 
presentation of the identified projects and to gauge funding opportunities for their 
implementation.  
 
 
Country: Timor-Leste 
 
Project Title:  Capacity Building for Tourism Employees in Dili 
 
Duration: September 2012 – December 2017 
 
Objectives: to enhance local employment in the tourism sector in Dili through curriculum 
development and training of local people 
 
Results achieved:  
Two training institutes in the country have been selected to deliver training for tourism 
employees. The project has assisted the two selected institutes to develop and carry out a train-
the-trainers programme, and to prepare training curricula and has supplied the institutes with 
suitable training materials. The training institutes have delivered courses for employees of 
tourism enterprises, in order to build their skills to grow into a better paid position, and for 
unemployed young people to enhance their opportunities to obtain employment in the tourism 
sector.  
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Training participants were selected in close collaboration with the private sector to enhance the 
opportunities that a large percentage of the trainees can use the acquired skills to make a 
career in the tourism sector, as well as to grow into more senior positions in the tourism sector.  
It is expected that at least 100 beneficiaries will increase their average income with a minimum 
of US$ 1000 per year.  
The Vision Training Centre (YVTC) and East Timor Development Agency (ETDA) were the main 
training programme providers. Training programme on management was provided by ETDA and 
hospitality training programme was provided by YVTC.  
Vocational training on hospitality services were developed and delivered in 13 municipalities 
through a mobile training unit established by Youth Vision. The training seminars were attended 
by mainly owners and employees of restaurants, home-stays and local lodges. A tour-guide 
training course was organized by ETDA in their training centre in Dili.  
The project was successfully completed in December 2017, with a total of 217 participants 
having benefitted from the various training programmes carried out, which is well above the 
targeted 195 participants identified at project inception.  
 
 
Country: Timor-Leste 
 
Project Title:  Marketing of Community-based Ecotourism Project 
 
Duration: January 2016 – December 2017 
 
Objectives: To strengthen the marketing of Community-based Ecotourism (CBET) initiatives in 
Timor-Leste and to develop a comprehensive community-based ecotourism marketing strategy 
for Timor-Leste 
 
Results achieved:  
The project worked closely with the local stakeholders to build their capacity to market the 
community-based ecotourism offer of the country, and delivered a 28-days training seminar on 
marketing of community-based tourism to Ministry Officials and other key stakeholders dealing 
with community-based tourism development.  
The project also formulated a marketing strategy for CBET and produced a brochure on CBET 
in Timor-Leste. It also collaborated with a web designer from the Ministry to develop a tourism 
website on CBET in English for the Ministry of Tourism, Arts and Culture.  
The Ministry of Tourism has identified a list of Community-Based Tourism projects in Timor-
Leste that may benefit from the outcomes of the project. This exercise provided the project with 
comprehensive background information to: 
advise the existing Community-Based Tourism projects on product improvement and 
diversification; 
define the marketing activities;  
based on the assessment,  develop a full-fledged community-based ecotourism marketing 
strategy focusing, inter alia, on the promotion of small- and medium- size ecotourism 
enterprises with a clear focus on the local communities; and  
provide capacity building support for the implementation of the strategy and guidance on the 
development of marketing materials and activities. 
 
Community-based ecotourism itineraries were developed and familiarization trips carried out, 
and a national workshop on CBET marketing conducted.  
 
 
Country: United Arab Emirates (Ras al Khaimah) 
 
Project Title: Determining the Sustainable Tourism Positioning for Ras Al-Khaimah 
 
Duration: September– December 2017 
 
Objectives: Ras Al Khaimah, the fourth largest and northernmost emirate of the United Arab 
Emirates, has experienced rapid economic growth in recent years. Tourism is one of the 
Emirate’s most important economic sectors and is considered a key engine for continued GDP 
growth and job creation. However, while tourism can contribute to the diversification of the 
economy of Ras Al Khaimah and also provide new opportunities for employment, the Ras Al-
Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), through the Ministry of Economy of the 
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United Arab Emirates, requested UNWTO´s technical assistance to conduct a needs 
assessment mission for “Determining the Sustainable Tourism Positioning for Ras Al-Khaimah 
so as to be able to spread development throughout the Emirate and to measure the impact that 
tourism on the society, economy and environment to ensure the long-term competitiveness and 
sustainability of the sector. 
 
Results achieved: 
The mission was conducted in November 2017.  Its objective was to assist RAKTDA to prepare 
a project proposal to identify, measure, monitor and manage the social, economic and 
environmental consequences of the development of tourism in order to:  
i) achieve the goals of the destination Ras Al Khaimah 2019,  
ii) to maximize the benefits from existing and projected tourism development, on a sustainable 
basis, and  
iii) to minimize any adverse impacts of tourism development on the economy, the social and 
cultural environment, and the marine and land-based ecosystems of the Emirate. 
The mission was successfully conducted and the project document was submitted and 
approved by RAKTDA. 
 
 
Country: United Arab Emirates  
 
Project Title: The Formulation of a Tourism Law for UAE 
 
Duration: May 2018- Ongoing 
 
Objectives: As part of the Strategic Plan 2021 of UAE’s Government, the Ministry of Economy 
of the UAE has requested UNWTO to provide technical assistance in preparing a draft Tourism 
Law; taking into account international best practices while also ensuring that it meets the needs 
and requirements of the UAE tourism industry in terms of achieving an equilibrium between 
Federal Government and Emirate-level Government roles, responsibilities and competencies. 
 
Results achieved:  
Detailed review of all the existing laws and regulation which impact on tourism development, 
both at the Federal level and at the individual Emirate level; identification of key gaps and 
constraints in the regulatory framework; analysis of issues related to the enforcement of 
legislation, and other issues which currently justify the need for a more comprehensive and 
integrated Tourism Law. 
A detailed report containing a situation analysis of the current status of the tourism-related 
legislation and regulation for the UAE was submitted to the Government in July 2019.  Based on 
the feedback received, UNWTO will prepare a new Tourism Law which will be presented to 
Government in September/October 2019. 
 
 
Country: Uzbekistan  
 
Project Title: The preparation of a Road Map for the integrated development of the tourism 
potential of Khiva and the Khorezm region for 2017-2021 
 
Duration: January 2018-  
 
Objectives: This project is in collaboration with the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) and the Smithsonian Institute to assess the development opportunities for 
the Khiva region as an important cultural heritage tourist region  
 
Results achieved:  
A needs assessment mission was conducted in January to undertake a situational analysis of 
the tourism sector in Khiva, identify and prioritize key issues to be addressed to strengthen the 
tourism sector and look at ways to better complement /support the cultural resources of the 
city—with a focus on market potential and issues of policy framework and regulatory/enabling 
environment to facilitate growth in the sector.   
A draft ‘Vision and Action Plan’ combining the recommendations from UNWTO and the 
Smithsonian Institute was prepared – the major recommendations have been incorporated into 
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a Memorandum of Understanding signed between the Government of Uzbekistan and EBRD for 
the implementation of the Vision and Action Plan.   
The report was approved by EBRD. 
 
 
Country: Uzbekistan  
 
Project Title: Integrated Cultural Heritage Framework – Capacity Building for Tourism 
Development in Khiva and Khorezm Region 
 
Duration: July 2019 – July 2020 
 
Objectives: Further to the recommendations of the “Vision and Action Plan for the Tourism 
Sector” prepared by UNWTO in 2018, UNWTO and EBRD continue to collaborate in the 
implementation of key recommendations of the Action Plan.  As a first step, it was determined to 
focus technical assistance on the collection of tourism statistics to better understand the scope 
and quality of tourism in the region.  And, to also provide capacity building with the national and 
local tourism officials in Khiva and Khorezm region to better understand the processes related to 
tourism planning and management.  
 
Results achieved: The project commenced in June 2019 and the following activities have since 
been undertaken: 
Hold meetings with national and local stakeholders as well as a local university with regard to 
the design and implementation of International and Domestic Visitor Surveys in Khiva and 
Khorezm region; 
Research on current tourism research practices and policies in place, and two trainings on the 
findings and recommendations for the local stakeholder;  and 
Research on current tourism planning strategies and mapping of all government stakeholders in 
the tourism planning and implementation process.,  
 
 
Country: Uzbekistan 
 
Project Title: Silk Road Tourism Research Training 
 
Duration: May 2018 
 
Objectives: The Silk Road training offered contemporary know-how on mixed-method tourism 
research approaches aimed at supporting the country’s collection of relevant quantitative and 
qualitative tourism data. 
 
Results achieved: 
Attended by over 15 senior officials from the State Committees on Tourism Development and 
Statistics of Uzbekistan 
Input on the importance of correctly assessing the profile of the international traveller, an 
understanding that can help identify relevant tourism trends, and behaviours and attitudes 
related to the host destination. 
50 university students from around the country also attended the training and acquired the 
necessary skills to conduct a tourism research on the ground. 
 
 
Country: Zambia 
 
Project Title:  Development of Cultural Centres for Promotion of Community-based Tourism  
 
Duration: 2008 – December 2017 
 
Objectives: To provide local communities with a structured framework to participate in the 
tourism industry, thereby providing them with an opportunity to directly benefit from tourism 
through the creation of sustainable livelihoods. 
 
Results achieved:  
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Cultural Centres in Mafungautsi and Mwandi villages have been built and capacity building 
activities carried out linking the following areas: tourism hospitality and service; handicraft 
design and manufacturing; tour guiding,  presentation of local dances and music shows; book 
keeping and business management. Based on an internal assessment, the Ministry has 
prepared a revised work plan, giving priority to the active promotion and capacity building 
activities for the centre in Mwandi, which is located near Livingstone. 
 
 
Country: Zambia 
 
Project Title: Livingstone Community Sustainable Tourism Resource Centre 
Duration: April 2016 and on-going 
 
Objectives: To provide the community with a self-sustaining facility that will contribute to 
improving the livelihood of the Livingstone local community; and to provide skills acquisition and 
income generation at the Resource Centre and household levels. 
Results achieved: 
The Ministry has allocated land on a central location in Livingstone for the construction of the 
resource centre, and has also reserved funds to co-finance the project. The drawings for the 
resource centre have been prepared and a local contractor is selected through a tender 
procedure. 
Synergies have been created between this project and the Cultural Centres project in Zambia in 
so far as to use the Livingstone Tourism Resource Centre as a facility for training of locals on 
the promotion of community-based tourism. 
Foundation and super structure for the resource centre was completed in October 2017 
providing the basis for the construction of the reception area, library, and offices of the centre. 
The Southern Province Minister visited the project site in early November 2017 and expressed 
satisfaction on the completed super structure. 
The remaining construction of the resource centre will be completed with Tourism Development 
Funds from the Ministry of Tourism and Arts of Zambia. 
 
 
Country: Zimbabwe 
 
Project Title: Tourism Development, Wildlife Conservation and Sustainable Livelihoods in 
Zimbabwe 
Duration: January 2018 and on-going 
 
Objectives: To invest in wildlife conservation and game viewing facilities to avoid human- 
wildlife conflicts and improve visitor experiences; to work with communities to explore 
opportunities to gain additional income from nature tourism; and to raise awareness on the 
importance of biodiversity conservation in tourist destinations. 
Results achieved: 
The cooperation agreement for project implementation was signed in January 2018 and a 
detailed work plan has already been drawn up. 
In March 2018, UNWTO met with the Ministry of Tourism and Hospitality Industry, Ministry of 
Environment, Zimbabwe National Parks, local government and associations to plan building and 
marketing of a game viewing platform, community campsite and ranger accommodation. The 
meeting also exchanged ideas on building the capacity of community members to develop and 
manage the campsite, and awareness-raising activities for tourism and biodiversity 
conservation. 
The game viewing platform will be built within the Hwange National Park, and the community 
campsite and activities will be created just outside of it in the Tsholotsho district. 
Construction of the rangers unit and community campsite was in full progress during a UNWTO 
project review mission in June 2019.  
 
Regional Project: Benin, DR Congo, Gabon, Guinea Conakry, Niger (West Africa) 
 
Project Titile: Capacity Building on Tourism Development and Biodiversity Protection in West 
Africa 
 
Duration: June - December 2017 
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Objectives: To carry out a series of training seminars out in the Democratic Republic of Congo, 
Gabon, Guinea, Niger & Benin, aimed at motivating the local people and tourism employees to 
act as champions of biodiversity conservation and environmental protection in the region, which 
will help ensure sustained income generation for the local people as a result of tourism 
activities. The training seminars built on the experiences gained and materials developed for 
similar training seminars carried out in the Gambia, Ghana and Tanzania in 2013 and 2014 
within the framework of Coastal Tourism Programme for Africa.  
 
Results achieved:  
A training manual (in French) and powerpoint presentations, based on desk research and on 
the existing manual and training materials used for the seminars in the Gambia, Ghana and 
Tanzania in 2013 and 2014. 

 Delivery of training seminar in Gabon: 20-22 June 2017 

 Delivery of training seminar in Benin/Niger: 11-13 July 2017 

 Delivery of training seminar in Guinea (Conakry): 14-16 November 2017 

 Delivery of training seminar in DR Congo: 21-23 November 2017 

 Train-the-trainers handbook for local trainers who can use it to replicate the training 
seminars in their country/destination 

A final report summarizing the deliberations during each of the training programme components, 
and the feedback received from participants on the training seminar and recommendations on 
points of attention to be taken into account when replicating the training in other countries of the 
region or other destinations.    
The four seminars conducted benefitted over 120 participants from National Tourism 
Administrations, tourism-related government agencies, private sector, academia and NGOs.  
 
 
Regional Project: Greater Tumen Initiative 
 
Project Title: Training Workshop on Marketing and Promotion of Multi-Destination Tourism   
 
Duration: August 2018 
 
Objectives: The Greater Tumen Initiative (GTI) is a programme supported by UNDP which 
aims at fostering economic development through tourism, trade and investment amongst China 
(Jilin Province), Mongolia, Republic of Korea and the Russian Federation (Primorsky Territory).  
The GTI region is one of the fastest growing tourism regions of the world. In order to maximize 
the potential of tourism in the region of the GTI, it is necessary to promote it as a multi-
destination tourism region for which it is necessary to  
develop a joint marketing and promotion strategy and creation of a unifying common brand, 
image and slogan. 
 
Results achieved: 
With the support of GIZ (German Development Agency), UNWTO conducted a one-day training 
workshop for Government and private sector representatives from the four Member States, on 
marketing and promotion of multi-destination tourism including latest techniques and 
international and regional best practices.  Another session focused on integrating the GTI into 
the UNWTO Silk Road Programme. 
 
 
Regional Project: Gulf Cooperation Council (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia 
and UAE) 
 
Mission Title: Support for the Organization of a Regional Workshop on Tourism Statistics 
 
Duration: 21-23 April 2019 
 
Objectives: In 2016, GCC-Stat requested UNWTO’s technical assistance to conduct an in-
depth analysis of the current status of tourism statistical systems in each of its six Member 
States (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE) and identify areas for 
improvement in the harmonization of tourism statistical processes.  In 2017, a Road Map and 
Work Program for development of tourism statistics was prepared by UNWTO and approved by 
GCC-Stat.   The Road Map set out various recommendations for the harmonization of tourism 
statistics throughout the Gulf region, strengthening of capacities of officials in compiling and 
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assessing tourism-related data, as well as outlined individual actions plans for each country to 
follow. 
 
Another recommendation of the Road Map was for GCC-Stat to organize annual regional 
workshops on tourism statistics dealing with a variety of issues aimed at both harmonization of 
processes and provision of training. In this regard, GCC-Stat organized the first Regional 
Workshop on Tourism Statistics in Muscat, Oman from 21-23 April 2019. 
 
Results achieved: UNWTO provided keynote presentations on developments in international 
tourism statistical methodologies vis-à-vis: 
 
a measuring indicators for sustainable development of tourism;  
use of administrative records of tourism statistics; 
mirror statistics in the field of tourism and the partnerships available among the GCC for tourism 
statistics; and 
Use of big data in the field of tourism statistics. 
 
In addition, UNWTO provided on-the-spot guidance to the Members as they delivered their 
country reports on progress made in tourism statistics with respect to recommendations made 
by UNWTO in their respective country reports and the GCC Road Map. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Project Title: UNWTO Silk Road Training and Capacity Building Programme 
 
Duration: October – November 2017 
 
Objectives: training initiative attended by NTA officials from the Silk Road countries, university 
graduates and stakeholders interested in the development of the Silk Road as a sustainable 
and transnational tourism initiative. Held in collaboration with the UNWTO.Themis Foundation 
and the University of Valencia, a UNWTO Affiliate Member who also provided the setting and 
technical expertise necessary for this training, the project raised the capacity building standards 
among Silk Road members by providing training in areas of national and transnational 
cooperation, destination management and tourism route development. 
 
Results achieved: 
2 two-week online courses, where the participants learnt about key tourism concepts, strategies 
and ideas, and a 10-day onsite course in Madrid and Valencia, Spain from 20 till 29 November 
2017 
Raise joint capacities among Silk Road Member States. 
Collaboration with UNESCO, UNESCO Tashkent Office, and UNIDO. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Mission Title: Silk Road Ministers Meeting and Silk Road Tour Operators Forum at ITB Berlin 
2018 
 
Duration: March 2018 
 
Objectives: The Silk Road Ministers Meeting focused on “2025 Silk Road Tourism Agenda”; 
that is Member States’ long-term tourism vision for the historic Silk Road routes, while the Silk 
Road Tour Operators Forum featured a 2-hour workshop designed to empower Silk Road tour 
operators to better understand, engage and work with the international travel trade. 
 
Results achieved: 
Member States presented their long-term tourism priorities, and provided input on capacity 
needs to UNWTO. 
Malaysia was officially welcomed as the 34

th
 Member State to join UNWTO’s Silk Road 

activities. 
A novel speed-networking session was conducted during the Tour Operators Forum. It allowed 
participating tour operators to showcase their latest products tour packages, especially 
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innovative proposals in the areas of transnational collaboration and experiential travel etc. to an 
international audience. 
The results of the Maritime Silk Road research were presented. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Mission Title: Silk Road Ministers Meeting and Silk Road Tour Operators Forum at ITB Berlin 
2019 
 
Duration: March 2019 
 
Objectives: The Silk Road Ministers Meeting focused on collaborative opportunities and 
tourism projects aimed at strengthening regional cohesion throughout the historic routes, while 
the Silk Road Tour Operators Forum trained attending tour operators  on how to build and 
maintain trust among business partners. 
 
Results achieved: 
Promoted UNWTO’s activities along the Silk Road, especially in regards to technical 
cooperation opportunities for countries along the historic routes. 
Silk Road countries presented priorities and important strategies were discussed that will allow 
UNWTO to plan and propose technical cooperation activities for the 2019-2020 period. 
Trained tour operators: trustworthiness and service excellence were presented as key elements 
ensuring a balanced approach between the demand and supply sides of the tourism industry. 
 
 
Regional Project: Western Silk Road Roadmap 
 
Project Title: Western Silk Road Tourism Development Initiative 
 
Duration: February 2018 
 
Objectives: The Western Silk Road Roadmap presents a common tourism development plan 
for European countries interested in developing their Silk Road heritage. The document 
contains a summary of the work conducted by UNWTO and the Directorate-General for Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG Grow) of the European Commission (EC), 
and includes research into the existing usage of the Silk Road identity, connections between 
key destinations through tangible and intangible heritage, and the potential of a Western Silk 
Road tourism brand. 
 
Results achieved: 
Summarizes the main findings of the research and the two Western Silk Road workshops in 
Greece and Bulgaria, and aims to close existing capacity building gaps among participating 
stakeholders by laying forth a common tourism development plan. 
Contains information on Silk Road heritage available within Western Silk Road destinations. 
Provides a concise map of how to develop a transnational tourism route based on shared 
tourism heritage. 
 
 
Regional Project: Silk Road  
 
Mission Title: 8

th
 UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism (Thessaloniki, Region of 

Central Macedonia, Greece) 
 
Duration: October 2018 
 
Objectives: Following the success of the previous two editions in Dunhuang (2013) and Xi’an 
(2015) in China, this international Silk Road meeting was hosted for the very first time by a 
European Silk Road Member State, and focused on the overarching role and relevance of the 
Silk Road within a globalized tourism framework. Aimed at the 34 countries participating within 
the UNWTO’s Silk Road activities, the ministerial roundtable elucidated the benefits derived 
from interregional cooperation and dialogue, while the specialized workshop sessions focused 
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on the creation of new tourism products, both maritime and land-locked, transnational marketing 
strategies and tourism management tools. 
 
Results achieved: 
16 countries from the Silk Road region, in addition to the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), the World Bank and the Pacific Asia Travel Association 
(PATA) assessed the overarching role and relevance of the Silk Road within a globalized 
tourism framework. 
UNWTO and the Aristotle University of Thessaloniki signed a Memorandum of Understanding 
(MoU) aimed at improving knowledge of Silk Road heritage located along the Western Silk 
Road basin. 
New areas of cooperation assessed with Google Greece and the World Bank. 
UNWTO / PATA enhanced cooperation by jointly running a session focused on digitalization 
and tourism storytelling. 
 
 
 

The following editions of the “UNWTO on the Ground” e-newsletter are available online. 
 
Issue 4: 

http://cooperation.unwto.org/newsletter/2017-12-18/unwto-ground-issue-4december-2017 
 
Issue 5: 

http://cooperation.unwto.org/newsletter/2018-06-28/unwto-ground-issue-5june-2018 
 
Issue 6: 

http://cooperation.unwto.org/newsletter/2019-01-25/unwto-ground-issue-6-december-2018 
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 أنشطة األعضاء المنتسبين المرفق الخامس: 

 إدارة األعضاء المنتسبين

 

تتماشى تماًما  2019-2018إنَّ خطوط العمل الرئيسية في برنامج عمل إدارة األعضاء المنتسبين للفترة  .1

الهدف المتمثّل في تعزيز الشراكة بين المنظّمة  تحقيقمع أولويات منظّمة السياحة العالمية، وتتّجه نحو 

 . 2030م واألعضاء المنتسبين كمساهمة أساسية لتحقيق غايات المنظّمة وخطّة عا

ت عتبَر إدارة األعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية بمثابة المنبر الرئيسي للتحالفات والتعاون بين  .2

القطاَعْين الخاص والعام في السياحة، ومن شأنها أن تساهم إلى حدٍّ كبير في تحقيق أهداف التنمية 

 500اإلدارة منّصة تفاعلية تجمع في كنفها أكثر من  المستدامة واألولويات البرنامجية للمنظّمة. تشّكل هذه

عضاء لمنظّمات غير الحكومية، وتمنح لألشركة ومؤّسسة تعليمية وبحثية، باإلضافة إلى المقاصد وا

 اذ اإلجراءات. خواتّ مساحةً من أجل المشاركة في الحوارات وتبادل المعلومات 

َعْين العام والخاص هو عنصٌر في غاية األهمية بالنسبة االعتراف بالدور األساسي للشراكة بين القطاإنَّ  .3

أن تتبع مجموعة متنّوعة من المقاربات لمعالجة من إلى عمل منظّمة السياحة العالمية. وال بدَّ لهذه الشراكة 

. انطالقًا من ذلك، لألعضاءاالحتياجات الفردية لكّل عضو منتسب بشكٍل صحيح ولتعزيز القيمة الفريدة 

وتطوير مروحة من األدوات، باإلضافة إلى  استخدام علىإدارة األعضاء المنتسبين  رصتحلطالما 

 إطار أساسي لتعزيز تبادل الخبرات بين األعضاء وتوليد المعارف ونشرها وتنمية المواهب. اعتماد 

 

 األنشطة

 

  2017أواخر العام 

 

المتخّصص في علوم الضيافة،  Les Roches Global Hospitality Educationبالتعاون مع معهد  .4

نظّمت إدارة األعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية المؤتمر العالمي الثاني حول تنمية المواهب 

في ماربيا، إسبانيا. في هذه المناسبة، التقى  2017تشرين األّول/أكتوبر  10إلى  8في مجال السياحة، من 

على المستوى  ةرموقالم والجهات األكاديميةئات الخاّصة يواله الخبراء من اإلدارات العامة للسياحة

لتنمية المواهب والتعليم في تحديد القدرة التنافسية للمقاصد السياحية. في  الحساسالعالمي للبحث في الدور 

تيَحت فرصة فريدة منظّمة السياحة العالمية، أ  الخاّصة بهذا اإلطار، ومن خالل "مسابقة أفكار الطالب" 

 جامعة لعرض أفكارهم حول مشاريع متعلّقة باستراتيجيات تنمية المواهب. 20طاّلب من أكثر من ل

منتدى  – أحد األعضاء المنتسبينإلى جانب  منّظمة السياحة العالمية ت، قامَ FITURبمناسبة معرض  .5

مع  (Foro de Marcas Renombradas Españolas, FMR)العالمات التجارية الرائدة في إسبانيا 

 الخاّصة منهجيةالباالستناد إلى بعرض نتائج التعاون الذي استمرَّ لمّدة عام  – أبرز مصانع النبيذ اإلسبانية

َل منتج يتّم بـ" َل ذلك أوَّ نموذج منظّمة السياحة العالمية المعياري لسياحة النبيذ، الرحلة المبهجة". وشكَّ

ا من تطبيق  المعياري لسياحة النبيذ. يجري حاليًا العمل على تطبيق  نموذجالتسويقه رسميًا ويكون  مستمّدً

على دفع  وهي ترّكزمندوزا، األرجنتين، بناًء على طلب وزارة السياحة األرجنتينية،  محافظة المنهجية في

  عجلة أهداف التنمية المستدامة بشكٍل ناشط في المنطقة.  

األرجنتينية المؤتمر العالمي الثاني لمنظّمة  استضافت منظّمة السياحة العالمية بالتعاون مع الحكومة .6

. وتّم التركيز بشكل خاّص على 2017أيلول/سبتمبر  30و 29السياحة العالمية حول سياحة النبيذ يوَمي 

تعزيز العالقة بين االستدامة وسياحة النبيذ، مع تسليط الضوء على الدور القيِّم لسياحة النبيذ في التنمية 

 السياحية. المستدامة للمقاصد 

تعاونَت منّظمة السياحة العالمية وحكومة جامايكا ومجموعة البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان  .7

األمريكية في تنظيم مؤتمٍر معني بالسياحة والوظائف والنمّو الشامل، سعى إلى وضع إطار تعاون جديد 

 150مشارك وأكثر من  1500لحدث . جمَع ا2030للسياحة باتّجاه تحقيق خطّة التنمية المستدامة لعام 

. على مدى يوَمْين، تناولت 2017تشرين الثاني/نوفمبر  29و 27متحّدثًا في مونتيغو باي، جامايكا، بين 

ورأس  ،الجلسات نماذج الشراكة في مجاالت االستثمار والبنى التحتية والمساعدات الدولية وتمويل التنمية

وإدارة المقاصد.  ،والتعليم ،وكفاءة استخدام الموارد ،غيّر المناخوت ،والشمول االجتماعي ،المال البشري

توقيع "إعالن مونتيغو باي بشأن الوظائف والنمّو الشامل: بوقاَم قادة السياحة الحاضرون في هذه المناسبة 

 شراكات من أجل السياحة المستدامة"، مؤّكدين بذلك عزَمهم على المضّي قدًما في سبيل النهوض بالسياحة

 المستدامة حول العالم.
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قِد المنتدى العالمي الرابع لمنظّمة السياحة العالمية حول سياحة فّن الطهي والتذّوق )بانكوك، تايلند( .8  في ع 

بالتعاون مع مركز الباسك لفنون الطهي، وتناوَل مواضيع تراوَحت بين دور  2018أيّار/مايو  2و 1

تدامة، وربط سلسلة القيمة السياحية بأكملها بفّن الطهي والتذّوق. التكنولوجيا في تحقيق التنمية المس

تشرين  14و 12الجلسة العامة األربعون لألعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية بين  ون ظَِّمت

حضَر عدٌد  جمهورية إيران اإلسالمية. وكاَن اجتماًعا مثمًرا جًدا حيث  في في همدان  2018الثاني/نوفمبر 

 من األعضاء المنتسبين وكانَت لهم مشاركة ناشطة في النقاشات.  ال بأس به

قَِد االجتماع السابع واألربعون لمجلس األعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة الع .9 تشرين  12المية في ع 

في  ، أي قبل يوم واحد من انطالق الجلسة العامة األربعين لألعضاء المنتسبين، في همدانالثاني/نوفمبر

َل االجتماع  مدير إدارة األعضاء المنتسبين  حيث قامَ  اإلطاَر األمثلجمهورية إيران اإلسالمية. وشكَّ

قتَرح للعام  استعراضب قتَرحة لهذه اإلدارة، باإلضافة إلى برنامج العمل الم  خطّة إعادة الهيكلة والتحديث الم 

2019. 

لمنتسبين في منّظمة السياحة العالمية، جرى تنظيم الحلقة بمناسبة انعقاد الجلسة العامة األربعين لألعضاء ا .10

الدراسية الدولية حول تسخير السياحة الثقافية من خالل االبتكار والتكنولوجيا، بهدف تسليط الضوء على 

التكنولوجيا في السياحة الثقافية، بالتعاون  وتوظيفالحلول المبتكرة  تقديمالدور الهام للقطاع الخاّص في 

مة التراث الثقافي والِحَرف اليدوية والسياحة اإليرانية. سَعت الحلقة الدراسية إلى تطوير منتجات مع منظّ 

سياحية استراتيجية ومبتكرة من خالل فهم االتّجاهات االجتماعية الحالية واحتياجات الزبائن في مجال 

 السياحة الثقافية.

 

2019  

 

وفي المنتدى  2019دولي للسياحة في أبيدجان للعام شاركت إدارة األعضاء المنتسبين في المعرض ال .11

العضوية باالنتساب في منظّمة  تشجيعاالستثماري للسياحة األفريقية )أبيدجان، ساحل العاج( بهدف 

حتَملين في أفريقيا.  السياحة العالمية وتحديد إطار للتعاون واالستثمار لألعضاء المنتسبين الحاليين والم 

وهو  – ProColombiaاحة الموسيقية من قِبَل إدارة األعضاء المنتسبين بالتعاون مع تّم إنشاء شبكة السي .12

في إطار معرض برلين للسياحة في آذار/مارس  طرح هذه المبادرة جرىأحد األعضاء المنتسبين، و

ك  2019 كوسيلٍة لتسخير إمكانات السياحة الموسيقية وإنشاء منّصة للمقاصد الموسيقية من أجل تشار 

 الممارسات الفضلى وتبادل المعارف.

في إطار معرض برلين للسياحة وبالتعاون مع العضو المنتسب غوغل، تّم تنظيم الحوار الرفيع المستوى  .13

حول المهارات الرقمية في السياحة الذي جمَع ممثّلين رفيعي المستوى من جميع أنحاء منطقة أوروبا 

في بناء القدرات الرقمية في والسياسات الم ساِهمة  المبادراتلمناقشة أهمية التعليم الرقمي وتعزيز تبادل 

مجال السياحة. وستدعم شركة غوغل أعضاء منظّمة السياحة العالمية في التعامل مع االتّجاهات الرقمية 

الجديدة وتحّديات التحّول التي تواجهها السياحة والتي يحتاجها القطاع، وذلك لتسخير إمكاناته اإلنمائية 

 ومساهمته في االستدامة بشكل كامل. 

قِد االجتماع الثامن واألربعون لمجلس األعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية في إطار معرض ع   .14

نتَخب  6برلين للسياحة في  َل االجتماع منّصةً قاَم من حاليًاآذار/مارس، وهو آخر اجتماع للمجلس الم  . وشكَّ

ز في تنفيذ خطّة إعادة الهيكلة والتحديث خاللها مدير إدارة األعضاء المنتسبين باستعراض التقّدم الم حرَ 

 الخاّصة باإلدارة. 

شاركت منّظمة السياحة العالمية في الدورة السادسة لجوائز بالتينو التي نظّمها العضو المنتسب  .15

EGEDA ( 2019أيّار/مايو  12-11في ريفييرا المايا، المكسيك)  الترويج لخطّة  كان الهدف منهاوالتي

 17تحت عنوان " EGEDAالمبادرة المشتركة بين منّظمة السياحة العالمية ومن خالل  2030عام 

هدفًا للتنمية المستدامة"، مستفيدةً من التغطية اإلعالمية الكبيرة التي يضمنها حفل جوائز  17جائزة، 

َم األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية جائزةً مرموقة و هي جائزة السينما و، ذات صلةبالتينو. كما قدَّ

 والتثقيف بالقِيَم. 

في زغرب، كرواتيا، قاَمت منّظمة السياحة العالمية بتنظيم حلقة العمل حول النمّو  2019أيّار/مايو  29في  .16

ين للجنة منظّمة السياحة العالمية ألوروبا. تخلّلَت واالبتكار والشراكات في إطار االجتماع الرابع والستّ 

الخاّصة بالمنظّمة واألعضاء  الجديدة العروض حول الخدمات والدورات المتقّدمةحلقة العمل سلسلة من 

المنتسبين والتي ست تاح للدول األعضاء. ي ذَكر أّن األعضاء المنتسبين الذين قّدموا العروض كانوا: 

 .Nianticو ICFو والرابطة الدولية لالجتماعات والمؤتمرات أماديوس وغوغل
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 ت منظّمة السياحة العالمية بشأن السياحة الحضرية توصيا المرفق السادس:

 

I.  مقّدمة 

 

 بالنظر إلى ما يلي

 

% من سّكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، ومن المتوقّع 54، كان 2015وفقًا لألمم المتحدة، في العام  .1

 ،2030% بحلول العام 60أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ 

النقل بفضل قطاع السياحة في السنوات األخيرة  الذي شهَده نموّ ال فإنّ التوّسع الحضري السريع،  بالتزامن مع .2

الميسور وزيادة القدرة على التنقّل وتيسير السفر والتكنولوجيات الجديدة مثل المنّصات الرقمية لتأجير العقارات 

لَ وخدمات الضيافة وتنامي الطبقة الوسطى،  د ن إلى م قد حوَّ  قاصد سياحية تزداد  شعبيتها،  الم 

-في التنمية االجتماعية هاّمةالدولية مساهمةً كما من السياحة تساهم الثروة الناتجة من السياحة المحلّية  .3

د ن والمناطق المحيطة بها، وتدفع باتّجاه الحفاظ على الثقافة وتجّددها،  ز عزِّ ت  كما االقتصادية للعديد من الم 

 ات،التبادالت بين الثقاف

إلى خلق تحّديات مهّمة من حيث استخدام الموارد الطبيعية،  من ناحية أخرىيؤّدي نمّو السياحة الحضرية  .4

الثقافي، وظروف العمل العادلة، والضغط على البنى التحتية، والقدرة -والتغيّرات البيئية، واألثر االجتماعي

 مع المجتمعات الم ضيفة،على التنقّل، والسالم واألمن، وإدارة االزدحام، والعالقة 

د ن واستدامتها، من الضروري أن يعمل  ظّل احتدامفي  .5 النقاش حول العدد المتزايد للسيّاح وقابلية العيش في الم 

 –المقيمون والزّوار والسلطات المحلّية واإلقليمية والوطنية والقطاع الخاّص  -جميع أصحاب المصلحة مًعا 

 ية والمقبلة، تصّدي للتحّديات الحالمن أجل ال

، قطاع حول كيفية تطوير وإدارة السياحة الحضرية بشكٍل أكثَر فعاليةً لل التي تقّدم  توجيهاتٍ سياسات الوضع  إنَّ  .6

 الحضرية على المدى الطويل، طرقطاع السياحة واأل نميةالستدامة وت ةضروري خطوةٌ  هي

 مبادئ المدّونة العالمية آلداب السياحة،  .7

تقّدم مساهمة مهّمة في الخطّة الحضرية الجديدة وعلى مستوى تحقيق أهداف التنمية من شأن السياحة أن  .8

د ن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على  11المستدامة، ال سيّما الهدف  بشأن "جعل الم 

 الصمود ومستدامة"،

ية حول السياحة الحضرية التي ت عقَد منذ تنبثق هذه التوصيات من سلسلة مؤتمرات القّمة لمنّظمة السياحة العالم .9

في منتدى منظّمة السياحة العالمية  اعت ِمدَ ، وإعالن لشبونة بشأن السياحة الحضرية المستدامة الذي 2012العام 

، 2019نيسان/أبريل  5السياحة الحضرية المستدامة في لشبونة، البرتغال، في  بشأناألّول لرؤساء البلديات 

بحاث التي أجرتها أمانة منّظمة السياحة العالمية في مجال السياحة الحضريةباإلضافة إلى األ
3
. 

 

II.  توصيات منظّمة السياحة العالمية بشأن السياحة الحضرية 

 

 دمج السياحة في الخّطة الحضرية األوسع السعي باّتجاه

 

د ن، وذلك كوسيلٍة لضمان مساهمتها  بشكل كاملينبغي دمج السياحة  .1 ضمن الخطّة األوسع الخاّصة بالم 

د ن شاملة وقادرة على الصمود ومستدامة. تنميةالفّعالة في   م 

                                            
3
حيال سياحة  المقيمينالمسح العالمي لمنّظمة السياحة العالمية/إيبسوس حول تصّورات  (،2019منظّمة السياحة العالمية وإيبسوس ) 

 متوفّر عبر الرابط التالي: .)على االنترنت(الم د ن: األثر والتدابير 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtoispsosglobalsurveysummary.pdf (12-04-19 .) 

جامعة ستيندين للعلوم  NHLجامعة بريدا للعلوم التطبيقية؛ و NHTVمنظّمة السياحة العالمية؛ مركز الخبرة للترفيه والسياحة والضيافة؛ 

: دراسات حاالت، 2فهم وإدارة نمّو السياحة الحضرية بما يتجاوز التصّورات، الجزء  -"؟ (، "سياحة مفرطةeds. ،2019التطبيقية )

 . DOI :https://doi.org/10.18111/9789284420629منظّمة السياحة العالمية، مدريد، 

جامعة ستيندين للعلوم  NHLجامعة بريدا للعلوم التطبيقية؛ و NHTVمنظّمة السياحة العالمية؛ مركز الخبرة للترفيه والسياحة والضيافة؛ 

فهم وإدارة نمّو السياحة الحضرية بما يتجاوز التصّورات، منظّمة السياحة العالمية، مدريد،  -(، "سياحة مفرطة"؟ eds. ،2018التطبيقية )

DOI:https://doi.org/10.18111/9789284419999  . 
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دن ينبغي أن تضع .2 نماذج حوكمة وآليات تعاون خاّصة بالسياحة الحضرية تشترك فيها إدارة السياحة  الم 

القطاع على مستوى الوطنية والمحلّية واإلقليمية و - كافة ذات الصلة على المستويات جهاتوغيرها من ال

 الخاّص والمجتمعات المحلّية.

د ن، بما يضمن اتّخاذ القرارات والتخطيط  .3 ينبغي إدراج السياحة في أنظمة الرصد والقياس الخاّصة بالم 

 واإلدارة بطريقٍة قائمة على األدلّة.

تحقيق تنفيذ الخطّة الرامية إلى االستراتيجيات الحضرية ينبغي أن تشّكل السياحة جزًءا من السياسات و .4

د ن والمستوطنات البشرية  11الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، وتحديًدا الهدف  بشأن "جعل الم 

 شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ".

 

 

 تعزيز السياسات والممارسات المستدامة في السياحة الحضرية

 

لسياحة الحضرية الممارسات المستدامة لزيادة كفاءة استخدام الموارد والحّد من اينبغي أن تشّجع  .5

 ر.ويدتاالنبعاثات والنفايات في إطار اقتصاد ال

د ن مفهوم مقاصد السياحة الحضرية الذكية من خالل إدراج الركائز التالية بشكٍل كامل تطبّق اينبغي أن  .6 لم 

جياتها: الحوكمة واالبتكار والتكنولوجيا وسهولة الوصول واالستدامة في المجاالت في سياساتها واستراتي

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية. -الثالثة 

د ن السياحة الحضرية المتاحة اينبغي أن تشّجع  .7 بما يتماشى مع توصيات منظّمة السياحة العالمية  للجميعلم 

 بشأن السياحة المتاحة للجميع.

د ن إلى أقصى حدٍّ ممكن من استخدام البيانات الضخمة والتكنولوجيا للتخطيط للسياحة ا تزيدينبغي أن  .8 لم 

الحضرية وقياسها وإدارتها بشكٍل أفضل وتشجيع اتّخاذ القرارات القائمة على األدلّة بشأن مسائل رئيسية 

ل وإدارة الموارد الطبيعية مثل البنى التحتية والقدرة االستيعابية واإلسكان والنقل والقدرة على التنقّ 

 في السياحة. وإشراك المجتمع المحلّيوالثقافية 

د ن منتجات وتجارب سياحية مبتكرة ا ينبغي أن تطّور .9 م التكنولوجيا لتنويع تدفّقات السياحة في استخدا معلم 

أفضل في  بشكلٍ  ونساهمالذين يشرائح الزّوار  استقطابالزمان والمكان وتشجيع اإلقامة لفتراٍت أطول و

د نرؤيتحقيق   الطويلة األمد. واستراتيجيتها  ة الم 

د ن باتّجاه قياس ورصد السياحة الحضرية من أجل ضمان التنمية المستدامة للمقاصد ا ينبغي أن تدفع .10 لم 

شبكة مراصد السياحة المستدامة التابعة لمنظّمة لالالزمة. في هذا الصدد، يمكن  وبالوتيرةبطريقة مناسبة 

نموذًجا يستحّق النظر فيه ألنّه يوفّر إطاًرا للرصد المنهجي والسريع والمنتظم أن تشّكل حة العالمية السيا

الموسمية؛ والتوظيف؛  -أثر السياحة في تسعة مجاالت عن  يعطي صورة أوضحالستخدام الموارد، كما 

مياه؛ وإدارة المياه العادمة والفوائد االقتصادية؛ والحوكمة؛ والرضا المحلّي؛ وإدارة الطاقة؛ وإدارة ال

 )الصرف الصّحي(؛ وإدارة النفايات الصلبة.

لن تنجح استدامة السياحة الحضرية إال إذا تّم اعتماد استراتيجية تخطيط شاملة وطويلة األمد تستند إلى  .11

كي متعّدد الخطوط ومتعّدد األطراف.  نهج تشار 

 

 اروللزوّ إنشاء ُمُدن للجميع: بناء ُمُدن للمواطنين 

 

د ن اإلدماج الكامل للمجتمعات المحلّية في تخطيط وإدارة السياحة.اينبغي أن تعّزز  .12  لم 

د ن إشراك المجتمعات المحلّية في سلسلة القيمة السياحية، اينبغي أن تشّجع  .13 فوائد  لضمان أن ت ترَجملم 

لق ف َرص عمل الئقة، وتحقيق االندماج ختوليد الثروات، وإلى منافع مجتمعية على مستوى السياحة 

 .حظوةً االجتماعي، وبشكل خاّص للنساء والشباب والفئات األقّل 

د ن مساهمة السياحة في اينبغي أن تشّجع  .14 د نلم  التجّدد الحضري والتنّوع  لتعزيزمساحات ك تكريس الم 

 الثقافي والحوار بين الثقافات واالبتكار وتوليد وتبادل المعارف.

د ن السيّاح بمثابة "مقيمين مؤقّتين" وأن تضمن مساهمة السياسة السياحية في تشجيع اأن تعتبر  ينبغي .15 لم 

 انخراط الزّوار والمقيمين بطريقٍة شاملة ومتكاملة.
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د ن وت دير مسألة التنمية والسياحة الحضرية بطريقٍة متكاملة ا ينبغي أن تخطّط .16 زّوار المقيمين ومن أجل اللم 

 على حّد سواء.
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هدف رئيسي  –التعليم والمهارات وفرص العمل في السياحة  ،أكاديمية منظمة السياحة العالمية -المرفق السابع

 2030تجاه خطة 

 

الذي أقره أعضاء منظمة السياحة  2019-2018عمل الفترة  خطوط العمل الرئيسية لبرنامج تتالقى .1
من حيث  2030العالمية في الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة، تتالقى كليا في نطاق خطة 

 وضع السياحة في طليعة التنمية.
 اتالسياس تعزيز خالل من( )أ أن تعطى للسياحة األولوية في السياسات بمكان األهمية من لقد بات .2

 المستدامة، السياحية التنمية الستراتيجيات بصورة جيدة ومحّدد مرن إطار لضمان اإلدارة وهياكل
 .أفضل وبناء مؤسسات سياسات وضع خالل من( و)ب

 إلى بالنظر الطموحة وبلوغها، 2030 خطة ألهداف للترويج جبارة وسيلة تكون أن للسياحة يمكن .3
لفرص  كبير ومولد الدولية تحديدا، التجارة في العالمي، االقتصاد في الكبرى القطاعات أحد كونها
لشرائح غالبا ما  رات،لمهاا مستويات مختلفة من علىوالنامية،  المتقدمة البلدان في والثروة العمل

 .مجاالت أخرى ندرت فيها الفرص فيو ء،لنساوا بلشباا لمث تهمشت في المجتمع،
 في للعمالة ألنه يمكن الفقر حدة من التخفيف في قيمة أداة السياحةأن  من المسلم به األسباب، لهذه .4

. وفي رقي األفراد الناس اجتماعيا، اندماج في بالتالي والخبرة، فتسهم الدخل توفر أن القطاع هذا
 على المدى البعيد، استدامة المقاصد وقدرتها التنافسية في رئيسي، على نحو وتساهم السياحة ايضا،

 .المحلي االقتصاد في مباشرة الدخل يدفق المحليين، وحيث السكان وتدريب ظيفتو  يجري حيث
 أن نالحظ أن أيًضا المهم من لوضع قاعدة لرأس المال البشري في السياحة، التخطيط عند .5

نفسها في  البشري المال رأس احتياجات لن تكون اليوم السياحة لقطاع البشري المال رأس احتياجات
 ما والمهن، والخدمات والمنتجات السياحية األعمال من جديدة أنواع ظهور فسوف نشهد. 2030

 .والشخصية والمعرفة للكفاءات يتطلب مواصفات مختلفة

 األنشطة

 وفرص العمل والمهارات للتعليم سنة منظمة السياحة العالمية
 

 حول الجلوسإلى  المصلحة تدفع أصحاب نوعها من فريدة بيئة إلى السياح ازدياد أعداد يؤدي .6
 .والمجتمعات للناس من الفوائد من أجل تحصيل المزيد معا والتقدم للعمل نفسها الطاولة

يجاد االستثمار إلى بحاجة نحن .7  الحالية السوق متطلبات لتلبية السياحة في ذات جودة عمل فرص وا 
 .السياحية للمقاصد واالستدامة التنافسية القدرة سيعزز وهذا. والمستقبلية

وفرص  والمهارات التعليم سنة ٢٠١٩ العالمية لمنظمة السياحة العام األمين أعلنهذا اإلطار، وفي  .8
 العمل. وسوف يترجم ذلك إلى العديدة من األنشطة المذكورة ادناه والتي سوف يتم اإلفادة منها.
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 أكاديمية منظمة السياحة العالمية  
 
العتبارها ، UNWTO.Academyالعالمية أكاديمية منظمة السياحة العالمية  لسياحةا منظمة أنشأت .9

 قبل أنشئت لتيا( Themis Foundationإحدى دعائم هذه  األولوية، لتحل محل مؤسسة تيميس )
 تعليم ومنصة دولية مراكز في المنظمة إنشاء والتدريب التعليم إدارة وتشمل أنشطة. عامًا 20

 .المتخصصة التدريب وبرامج والتعليم المهارات لتحسين اإلنترنت عبر وتدريب
 قضايا حول ودورات تدريبية دورات تقدم إذ كبير منذ سنة مضت، بنشاط المنظمة أكاديمية تقوم .10

 تصميم المحلية، للتنمية الحكم الرشيد للمقاصد، المستدامة اإلدارة(: 1 المرفق انظر) مختلفة
 الرقمي، ألخ. التحول الدائري، واالقتصاد السياحة للترويج، استراتيجية

 أكاديمية السياحة عبر اإلنترنت )رقمية( 

تهدف أكاديمية السياحة عبر اإلنترنت إلى توفير منصة إلكترونية توفر سهولة الوصول إلى التعليم  .11
دارة المقاصد.  والتدريب عالي الجودة في قطاع السفر والسياحة وقطاع الضيافة وا 

صبح مرجعا للتدريب الشامل على أعلى مستوى في قطاع السياحة عبر اإلنترنت، هدفنا هو أن ن .12
ليكون التدريب موضع تقدير كبير في سوق العمل وفي عالم األعمال، ولكي تتاح اإلفادة منه ألي 

 شخص في أي بقعة جغرافية كان.
إلدارة األعمال في  IE Business Schoolمع كلية  المنظمةخالل المرحلة األولى، سوف تتعاون  .13

، من أجل استخدام خبرتها الحالية في العرض التعليمي. وتقوم المنظمة، بصفتها وكالة األمم مدريد
المتحدة المسؤولة عن الترويج للسياحة المسؤولة والمستدامة والتي يمكن الوصول إليها عالمًيا، تقوم 

التنافسية والمستدامة، وتشجع التعليم بتوليد المعرفة باألسواق، وتروج لسياسات وأدوات السياحة 
 والتدريب في مجال السياحة، وتعمل على جعل السياحة أداة فعالة للتنمية.

تلعب مؤسسات التعليم والتدريب السياحي دورًا حيويًا في قيادة قطاع السياحة نحو التنافسية  .14
، والقادرة على تلبية احتياجات واالستدامة من خالل توفير الموارد البشرية السياحية المؤهلة والمحفزة

 سوق العمل السياحي.
لذلك، ستكون المنصة في المرحلة الثانية مفتوحة للجامعات العليا من أجل تعزيز التعليم من خالل  .15

وأي مزايا تنشأ من  إلدارة األعمال في مدريد  IEمنصة عالمية رقمية. وستتقيد الشراكة مع كلية
 رشادات األمم المتحدة للتعاون مع قطاع األعمال.المنصة على اإلنترنت بصرامة بإ

 السياحي التعليم
 
 تواصللتي ا المنظمة يميةدکاأ في للعما تمجاال دحأ هو لسياحيا ملتعليا في ءألعضاا درةق زيزتع .16

تقديم دورات يجري إعدادها بشكل مشترك مع أعضاء رائدين في المنظمة )من القطاع الخاص ومن 
 األوساط اإلكاديمية(.
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 ء.ألعضاا دوللا خصيصا لتلبية احتياجات  مصممة قعولما في دورات (أ 

مراكز التدريب العالمية  -دورات تدريبية وتعليمية خاصة بالسياحة والسفر في المراكز الدولية   )ب( 
والتي ستمكن المنظمة من تقديم عرض دائم في التعليم  -التابعة لمنظمة السياحة العالمية 

 2019أنحاء العالم. وسيبدا العمل بالمراكز الدولية األولى في عام والتدريب في جميع 
)البرتغال وجورجيا(، وقد بدأت محادثات أخرى مع الدول األعضاء إلنشاء مراكز أخرى 

 )المملكة العربية السعودية، وكوستاريكا، وأوزبكستان(.

العمل على إنشاء  المنظمةالتعليم والتدريب في مجال السياحة لألصعر سنا. بدأت أكاديمية  )ج( 
منهج سياحي إلدراجه في محتوى المناهج الدراسية للفئات العمرية األصغر سنًا )مستوى المدرسة 

 الثانوية(.

برامج  –للمنظمة  النوعية األختام خالل من التنافسية وقدرتهم األعضاء استدامة تعزيز  .17
UNWTO.Tedqual  وUNWTO Quest -  مةظلمنا يميةدکاأ دىل يةولهو أو. 

 العمل فرص إيجاد

 تتيح لتيا تلسياساوا طرألا ريطوت لمجا في ءألعضاإلى ا معالد يضاأ لعالميةا لسياحةا مةظمن تقدم .18
 في المصلحة أصحاب جميع بمشاركة وقوية نشطة عمل أفرقة إنشاء ولقد تم ل.لعما رصف إيجاد

 االحتياجات لتحديد( األكاديمية والهيئات الرائدة الشركات) والقطاع الخاص العام القطاع من السياحة
 السياسات بوضع ورقات في المنظمة، التشغيلية اإلدارات مع باالشتراك والقيام، للقطاع، الحالية

وباإلضافة، يجري  .المنظمة أكاديمية ستقدمها التي المتخصصة والتدريب التعليم لدورات والمحتويات
لمصلحة الدول األعضاء من قبل أعضاء منتسبين في  2019إطالق سلسلة من المبادرات في 

 ، أماديوس، وغيرهم(.اإلتحاد الدولي للمؤتمراتالمنظمة )غوغل، 
 لمستقبوعلى  فرص العمل علی لسياحةا رتأثي ولح ثألبحاا بتقديم المنظمة ستقوم وتماشيا مع ذلك، .19

 في عقد الذي العشرين مجموعة في السياحة لوزراء الثامن االجتماع في ُطلب وكما. عاطلقا في للعما
في  اليابان في سيعقد الذي التاسع االجتماع في الموضوع هذا حول تقريرا المنظمة ستقدم األرجنتين،

 .2019 تشرين األول/أكتوبر
يجاد فرص العمل: وستركز المناقشة العامة في الجمعية العامة لمنظمة السياحة ا .20 لعالمية على التعليم وا 

، حيث يدعى من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 8والهدف  4الهدف كيفية المساهمة في 
وزراء السياحة ورؤساء الوفود لمناقشة كيف يمكن لقطاع السياحة االستفادة منها والمساهمة في تحقيق 

 الصعيدين الوطني والعالمي.على  2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 
 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/5(a) rev.2 

 

  
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

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

 

 

96 

 السياحة في العمالة وصورة المواهب تطوير
 

( مصر) األوسط الشرق في جرت إقليمية دراسية حلقة خالل من المنظمة أعمال توضيح يمكن .21
ذات  وظائف إيجاد( أ) مثل اإلقليم في الرئيسية القضايا لمعالجة واالستراتيجيات السياسات وناقشت
 المرأة ومشاركة الشباب تشغيل تحفيز( )ج المهارات، تطوير( )ب الالئق، العمل وسد العجز في جودة
 النمو المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في سبيل دعم( السياحي، و)د العمل سوق في

يجاد فرص العمل االقتصادي  .وا 
الرقمية في السياحة، نوقشت أيضا الرقمنة في السياحة خالل الحوار الرفيع المستوى حول المهارات  .22

 .2019الذي نظم في إطار معرض برلين لعام 
والقطاع  ملعاا القطاع ءعضاالتشجيع على توطيد األواصر بين أ تحقيق هدف رئيسي يتمثل في بغية .23

قامت أكاديمية  عن تحسين صورة العمل الالئق في السياحة، فضاًل واألوساط األكاديمية، صلخاا
 حلقات دراسية وطنية حول جودة التعليم السياحي، حيث تعلم المشاركونبتنظيم عدة  يضًاأ المنظمة
 في والتدريب التعليم لبرامج UNWTO.Tedqual لبرنامج شهادات الجودة معايير المزيد حولفيها 
العمل على  2019ويستمر في  .المضمار هذا في اآلخرين تجارب كما اطلعوا على السياحة، مجال

 هذا الخط لنشر المعرفة والترويج لها بواسطة حلقات دراسية في دول أعضاء أخرى )اليابان وغيرها(.
 المواهب، مثل: لتنمية دراتمبا علی طبنشا لعالميةا لسياحةا مةظمن لتعم ك،لذ لیإ ضافةإ .24

توصل إلى أفضل األفكار رابطة طالب السياحة العالمية، حيث تتنافس فرق من الطالب لل  ( أ)
سيتم إطالق أول دوري وطني في و المبتكرة واالستباقية للتحديات التي يواجهها قطاعنا. 

 .2020يناير كانون الثاني/ ورابطة عالمية لشهر ،2019سبتمبر أيلول/
 المواهب حيث تتوافق المواهب مع احتياجات األعضاء التابعين للمنظمة. لتطوير منصة  ( ب)
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قائمة المبادرات التي نظمتها أو شاركت في تنظيمها أكاديمية منظمة السياحة    ألف:  –المرفق السابع   
 العالمية

 
January - December 2018 
 

February    
 5 Feb 

–19 Mar 
UNWTO/GWU University Online Course 
on “Tourism as a Path to International 
Cooperation & Sustainable Development”  

Online (with GW 
University) 

March    
 20 UNWTO.TedQual Networking Meeting Principality of Andorra  

April    
  Inscription of Agencia Córdoba Turismo to 

UNWTO.Quest Certification Programme 
 

May    
 1-3 UNWTO-UAE Executive Training 

Workshop on “Innovative Approaches to 

Destination Branding”  

Dubai, United Arab 
Emirates 

 5 UNWTO.TedQual Seminar  
 

Cairo, Egypt 

 8-9 44th Meeting of the UNWTO Commission 
for the Middle East 
UNWTO Regional Conference on Human 
Capital Development in Tourism: New 
Perspectives 
 

Sharm el Sheikh, Egypt 

July    
 9-14 2 Modules for the Master Degree “Maestría 

en Gestión de Destinos Turísticos 
Anáhuac, México “ 
Marketing de destinos turísticos  
Desarrollo turístico sustentable  

Mexico, Onsite 

September    
 5 International Seminar on “El turismo ante 

los retos de la Calidad y Sostenibilidad” 
 

Cordoba, Argentina 

 12 UNWTO.TedQual Seminar Brasilia 
 

Brasilia, Brazil 

 24  International Seminar on “Gobernanza 

Turística, un factor clave para el desarrollo 

de destinos” 

Cordoba, Argentina 

 17-21 UNWTO.QUEST: Tourism Governance for 
Local Development 
 

Corrientes, Argentina 

 18Sept 
– 30 Oct 

UNWTO Training Programme on Tour 
Guiding 

Manama, Bahrain 

October    
 Oct. 

2018 – 
July 
2020 

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

Online, Spain 

 23-28 UNWTO Training Programme in the 
Kingdom of Bahrain on “WFTGA Train the 
Trainer” 

Manama, Bahrain 

November    
 5-9 UNWTO course - Tourism and Digital 

Transformation: Impact on the 
Development of the Tourism Model 
 

Zacatecas, Mexico 
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December    
 3 UNWTO.TedQual Seminar Japan with 

Wakayama University 
 

Tokyo, Japan 

  UNWTO.QUEST for Punta del Este 
Convention Bureau (Uruguay) (March 17 
to December 18) 

Punta del Este, 
Uruguay 

 
2019 

March    
 7 High-Level Dialogue on Digital Skills in 

Tourism  
 

Berlin, Germany 

April    
  

9-11 
UNWTO Executive Education Workshop 
on “Sustainability in Tourism 
Destinations” 
 

Dubai, UAE 

May    
 2-3 5

th
 UNWTO World Forum on 

Gastronomy Tourism 
 

San Sebastian, Spain 

 TBC UNWTO Quest Seminar Japan 
    
June    
 TBC UNWTO Course on Rural Community 

Tourism 
 

Jujuy, Argentina 

July    
  2-5 Train the trainers course for Tourism 

Educators within International Centre 
Estoril 
 

Estoril, Portugal 

 1-19 Maestría OMT – Anáhuac: 
Conceptualización del turismo (en línea) 
 

Mexico 

 22-27 Maestría OMT – Anáhuac: Política y 
Planificación turística (presencial) 
 

Mexico 

 22-27 Maestría OMT – Anáhuac: Destinos 
turísticos inteligentes (presencial) 
 

Mexico 

September    
 9-13 

 
 

23rd session of the UNWTO General 
Assembly: Official presentation of the 
Tourism Online Academy.  
 

Saint Petersburg, 
Russian Federation 
 

  Launch UNWTO Students’ League 
 

 

 27    World Tourism Day India 
 

 TBC UNWTO Regional Workshop on 
Tourism Marketing: Designing a 
Promotional Strategy” 
 

Romania 

October    
 Oct. 

2019 – 
Jul. 
2021 

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

Spain 

 TBC UNWTO Regional Course (subject tbc)  Mexico 
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 باء: أكاديمية السياحة عبر اإلنترنت –المرفق السابع 

 

 تتيح إلكترونية منصة إنشاء ويرمي إلى عاًما، 20 يمتد على مشروع هي اإلنترنت عبر السياحة أكاديمية .1

وفي  والسياحة السفر قطاع في على مستوى عال من الجودة والتدريب التعليم إلى الوصول بسهولة

 .وإدارة المقاصد الضيافة مجاالت

 

 تدريبًا توفر حيث اإلنترنت، عبر السياحي التعليم مجال في عالمياً  رائدة تصبح أن هو هدف األكاديمية .2

 الوصول شخص ألي ويمكن األعمال، عالم وفي العمل سوق في عالية قيمة وله األولى الدرجة من شامالً 

 .الجغرافي موقعه عن النظر بغض إليه

 المشروع مراحل

 بتطوير (IEمع جامعة معهد اإلدارة ) منظمة السياحة العالمية ستقوم المشروع، من األولى المرحلة في .3

وهو . المنصة على إليه الوصول ويمكن تقريبًا، ساعة 50 لمدة اإلنترنت عبر إليه الوصول يسهل برنامج

لدورة مماثلة.  إكمال بشهادة مرتبطة( MOOCاإلنترنت ) على مفتوحة ضخمة تدريبية دورةيشمل 

 .ساعات 10 إلى 8 حوالي البرنامج من الوحدة هذه مدة تستغرق

 

مجموعة   المشاركين سيكون بمتناول اإلنترنت، على المفتوحة الضخمة التدريبية دورةال من االنتهاء بعد .4

 مقاالت شكل في األخرى التعليمية المواد وكذلك الفيديو ومقاطع والقراءات المتعددة الوسائط دروس من

 وحدة كل وستغطي. محددة نمطية وحدات في من مواد مجمعة وغيرها وبودكاست، تقديمية وعروض

 .ساعات 8 حوالي وحدة كل إكمال وسيستغرق العامة، من مجاالت اإلدارة محددا مجاال

 

 اإلدارة أسس من التالية المجاالت في معارفهم وتعميق مهاراتهم تحسين من بالتالي الطالب سيتمكن .5

 :العامة

 اإلستراتيجية 

 المالية 

 التسويق 

 العمليات 

 واالبتكار التكنولوجيا 

 

. تطويرها سيتم التي الخمسة المجاالت من مجال كلفي  وستعين جامعة معهد اإلدارة اساتذة خبراء .6

. واتجاهاته وخصائصه السياحة بقطاع خاص بشكل المتعلقة المحتويات بدراسة أيًضا المشاركون وسيقوم

 .المحددة الوحدة أنهوا أنهم تثبت شارة استالم قبل مهمة إكمال عليهم سيتعين وحدة، كل نهاية وفي

 

 اختبار اجتياز من المشاركون سيتمكن ذلك، من االنتهاء وبمجرد الخمس، الوحدات من االنتهاء حالة في .7

 أجل ومن. السياحة على المطبقة اإلدارة أسس في اإلنترنت عبر السياحة أكاديمية شهادة على للحصول

 امتحان إجراء خالل من المفاهيم إتقان من التحقق المشاركين سيتعين على الشهادة، هذه على الحصول

 .اإلنترنت عبر

 

حيث يكون المضمون  اإلنترنت، على مفتوحة تدريبية دورة وستتضمن معقولة، البرنامج تكلفة ستكون .8

 الذين ألولئك اإلنترنت متاحة على المفتوحة الضخمة التدريبية دورةال إكمال شهادة وتكون. متاحا مجانا

بكامله وبوتيرة يختارها  البرنامج سعر فإن ذلك، إلى باإلضافة. يورو 49 بسعر عليها الحصول يريدون

 .يورو 250 مع الشهادة،  البرنامج اختبار ذلك في بما ،(وحدات 5)كل مشارك بذاته 

 

 اإلنترنت وبقية على المفتوحة الضخمة التدريبية دورةال توفير سيتم المشروع، من األولى المرحلة في .9

 في للمبادرة أفضل فهم على للحصول أدناه الصورة على االطالع يرجى. اإلنكليزية باللغة المحتوى مواد

 .األولى المرحلة
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 .والروسية والعربية والفرنسية اإلسبانية إلى البرامج ترجمة: الثانية المرحلة .10

 

 :الثالثة المرحلة .11

 عبر أكاديمية شهادة تطوير هو ذلك من الهدف. الخمسة العامة اإلدارة مجاالت في إضافية مواد -

 .السياحة قطاع على تركز التي المجاالت هذه من مجال كل في برامج مع اإلنترنت

 

 قطاعات إلى موجهة محتويات لتقديم المنصة إلى التدريبية الدورة ومقدمو األخرى المؤسسات ستنضم -

 الشركاء واختيار العملية اإلنترنت عبر السياحة أكاديمية وستحدد. والسياحة السفر قطاع من محددة

 .المستقبل في ذلك لتحقيق والمقاييس والمعايير

 

 الجمهور

 

 اإلنترنت عبر مرجعية ومنصة وعالمية، فريدة أداة تصبح أن إلى اإلنترنت عبر السياحة أكاديمية تهدف  .12

 السياحة إدارة قطاع في نشطًا ليكون يخطط أو يعمل شخص ألي والمهارات، المعرفة واكتساب للتدريب

 وأي المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية السلطات من المشاركون يأتي أن ويمكن. المقاصد أو الضيافة أو

 .والخاص العام القطاعين من والمهنيين التدريبية والمؤسسات والجامعات السياحة قطاع في تعمل مؤسسة

 

 وأي القطاعات، هذه من أي في بالعمل مهتم أو يعمل مشارك أي فإن والثانية، األولى للمرحلتين بالنسبة .13

 مهاراته تحسين في ويرغب الصناعة في مديًرا يصبح أن إلى يهدف أو إداري منصب أي يشغل مهني

 .البرنامج هذا في كبيرة قيمة سيجد اإلدارية،

 

 باإلدارة المتعلق المحتوى فقط وليس والمواد، الموضوعات من واسعة مجموعة الثالثة المرحلة وستتضمن .14

 .العامة

 

 المنهجية فوائد

 

 وسيتمكن. السياحة بقطاع تتعلق شاملة مواد إلى الوصول وإمكانية مرونة اإلنترنت عبر المنصة توفر .15

 للوقت وفقًا دراستهم، عبء واختيار الخاصة، لوتيرتهم وفقًا الدراسة من شتى األنواع، من المشاركون،

 بمجرد اإلنترنت عبر األكاديمية شهادة على يحصلون وسوف. لهم ولنهج التدريس ولما يفضلونه المتاح

 .ذات الصلة باالختبارات والنجاح البرنامج من االنتهاء

 

 حيث يتاح الوصول إلى اإلنترنت على مفتوحة تدريبية دورة وستتضمن معقولة، البرنامج تكلفة ستكون .16

 اإلنترنت فقط على المفتوحة الضخمة التدريبية دورةال إكمال شهادة رسوم تحصيل وسيتم. المحتوى مجانا

 .يريدونها الذين ألولئك
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العالمية لمراكز اإلبتكار السياحيالمرفق الثامن: إستحداث شبكة منظمة السياحة   

 األهداف

 
 بصورة عامة، تهدف منظمة السياحة العالمية من خالل هذه الشبكة إلى ما يلي: .1

 

دفع رقمنة السياحة وإيجاد بيئة للريادة واالبتكار لتعظيم إمكانات القطاع من حيث النمو االقتصادي  ( أ)

 وإيجاد فرص العمل والتنمية المستدامة؛

 

دعم الدول األعضاء من خالل تهيئة الظروف اإلطارية المثلى لريادة األعمال واالستثمار في السياحة،   ( ب)

 بما في ذلك توليد المعرفة وتشاطرها مع أفضل الممارسات؛
 

 وضع منظمة السياحة العالمية كرائد يقود األجندة العالمية لالبتكار    )ج(

. 

 

 السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية يقدم الفوائد التالية للمراكز الحالية:االنضمام إلى شبكة مراكز االبتكار  .2

 

فرصة للعمل بالتعاون مع وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة لتوسيع نطاق بيئات العمل المحلية  ( أ)

 والوطنية واإلقليمية؛

 

ومبادرة المشاريع: األوساط زيادة فرص الوصول إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في بيئة اإلبتكار  ( ب)

األكاديمية، الشركات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة، المستثمرون، والشركاء في 

 األعمال؛

 

 المزيد من التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.  )ج(

 

االبتكار السياحي للدول  فوائد انضمام مراكز االبتكار الوطنية إلى شبكة منظمة السياحة العالمية لمراكز .3

 األعضاء تشمل ما يلي:

 

الوصول المباشر إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في بيئة الريادة والمبادرة بالمشاريع: األوساط األكاديمية،  ( أ)

 الشركات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة، المستثمرون، والشركاء في األعمال؛

 

 ألعمال في الدول األعضاء وتوسيع نطاق عملهم؛)ب(    حيز لدعم رواد ا

 

 )ج(    إبراز الصورة كرائد في ريادة األعمال ورأس المال االستثماري؛

 

 )د(     إيجاد فرص عمل ومشاريع عالية الجودة في السياحة؛

 

 )هـ(    فرصة لتعزيز ثقافة االستثمار في بيئة العمل الوطنية؛

 

 القطاع العام والقطاع الخاص.)و(     زيادة التعاون بين 

 

في إطار شبكة منظمة السياحة العالمية لمراكز اإلستثمار، تعاونت المنظمة حتى اآلن مع يونيديجيتال  .4

(Unidigital) وهو مركز لالبتكار ملتزم بدعم ريادة األعمال في منطقة القارة األمريكية، وواكالوا ،

(Wakaluaوهي أكبر مبادرة في العالم مكرس ،).ة لتحديد الشركات الناشئة التي ستقود تحول قطاع السياحة 
 
 
 
 

 

 الشروط واألحكام -ثانيا 
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 لالنضمام إلى شبكة مراكز االبتكار التابعة لمنظمة السياحة العالمية: المراكزمتطلبات ومعايير النظر في  .5

 

   على قطاع  مثبتاتكون عضوية الشبكة مفتوحة لجميع مراكز االبتكار النشطة التي يمكن أن تظهر تأثيًرا  ( أ)

برامج أو  تكون قد تولتحيث  ،في الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية والتي تأسستالسياحة 

تساهم على  حيثسياحة دعم الشركات الناشئة ذات الصلة بقطاع الببالسياحة أو  ذات صلةعمل  حلقات

 مباشر أو غير مباشر في سلسلة القيم السياحية؛ نحو

 

وأن يكون لها  ،المبكرة في المراحل أو مراحل البزوغيجب أن تكون الشركات الناشئة المستهدفة في  ( ب)

 تصور للنمو والتدويل؛

 

ومساحة عمل مشتركة،  تدريب،التعليمي أو للتوجيه، وأنشطة لل ابرنامج المراكز أن تشملخدمات ليجب  )ج(

 ؛وصندوق رأس مال

 

   ، وتشجيع ودعم لمباشرة المشاريع، وبناء حافظة قوية الفعالياتأن تلتزم بتنظيم  على المراكز يجب  )د(

وأنشطة منظمة السياحة العالمية، إضافة إلى توفير برامج توجيه للمشاريع الناشئة التي تعمل مع  فعاليات

 ؛المنظمة

 

 هذه  الشركات الناشئة وإثبات نجاح في مجال تشاطر تجاربها الناجحةعلى  ةتكون قادريجب أن   )هـ(

 م؛من حيث نمو الشركة ومبلغ االستثمار المستلَ  الشركات

 

من خالل   ،لتنمية المستدامةل األمم المتحدة تلتزم بما ال يقل عن اثنين من أهداف على المراكز أنينبغي  )و(

 أهدافها أو مبادراتها أو الشركات الناشئة؛

 

 .سوف تؤخذ باإلعتبارالجوائز أو العضوية في الشبكات الدولية الحالية هي أصول      )ز(

 

 

 مسؤوليات العضو في شبكة منظمة السياحة العالمية لمراكز االبتكار: .6

 

في     توفير مرشدين مؤهلين، ومتكلمين، وحكام ألنشطة المنظمة ذات الصلة باإلبتكار والتحول الرقمي   ( أ)

 السياحة؛

 

تنظيم واستضافة ما ال يقل عن مؤتمرين أو نشاطين للتأهيل في السنة لكل من أصحاب المصلحة في   ( ب)

 تطبيق النشاط(؛ ،4القطاعين العام والخاص في السياحة )انظر الوثيقة 

 

 (؛7المشاركة في دراسة استقصائية سنوية عن التقدم المحرز )انظر القسم    )ج( 

 

 يورو؛ 5000دفع الرسوم السنوية البالغة     )د( 

 

 العمل مع منظمة السياحة العالمية كشريك في الوقائع واألنشطة الخاصة التي يقوم بها؛   )هـ( 

 

 االبتكار التابعة لمنظمة السياحة العالمية؛ وضع كتاب أبيض حول االتجاهات مع مراكز   )و( 

 

 تطوير برامج خاصة للشركات الناشئة التي تعمل مع منظمة السياحة العالمية؛ )ز( 

 

 مراكز جديدة لشبكة مراكز االبتكار التابعة لمنظمة السياحة العالميةلقبول العملية  .7

 

بتقديم الدعم النشط للدول األعضاء في منظمة السياحة  المراكزمن خالل تقديم طلب العضوية، تلتزم  ( أ)

العمل الفنية وبرامج التوجيه  حلقاتالعالمية والشركات الناشئة ذات الصلة بالسياحة من خالل تنظيم أنشطة مثل 

 ؛واإلنطالق دوليا، إلخ، من أجل التوسع ومبارزات العروضوالمؤتمرات 

 

ين على المتقدمين تقديم المستندات التالية إلى منظمة السياحة لضمان أعلى مستوى من الشفافية، يتع )ب(

 العالمية:
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قائمة بأهم و المرشح،مركز الجملة أمور، معلومات عامة عن  مننموذج الطلب، الذي يتطلب،  (1)

المستهدفة، بما في  ومالمح الشركات الناشئة ،الخدمات المتاحةو ،الشركات الناشئة والشركاء

قبول إطار االمتثال، بما في ذلك  إضافة إلى ،والتزام رأس المال السنوي الشركات هذه ذلك عدد

 آلداب السياحة مبادئ مدونة منظمة السياحة العالميةوالنظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية 

 األول(. في المرفقطلب ال)انظر نموذج 

 

واحدة على األقل من الشركات الناشئة التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في  عنمثال  (2) 

نمو كذلك من حيث سلسلة القيم السياحية التي كانت ناجحة من حيث االستثمارات المتلقاة و

واإلشارة بوضوح  الشركة الناشئةلمنطقة عمل يجب أن يتضمن التقرير وصفًا موجًزا والشركة. 

، ومقدار االستثمار استعمالهاالخدمات التي تم ما هي ، والمراكز بمساعدة الشركة قيامإلى كيفية 

 أنظر) المركزمنذ االنضمام إلى  تاريخهالرأسمالي الذي تلقته الشركة الناشئة والنمو حتى 

 (.حالة شركة ناشئة ناجحة ،الثاني المرفق

 

 السلطةيجب أن يشمل ذلك والمؤسسات ذات الصلة. أو دعم من المؤسسة للخطابات أو خطاب  (3) 

اإلقليمية للسياحة و/أو الهيئة المسؤولة الحاكمة مثل الوزارة المسؤولة عن السياحة باإلضافة إلى 

العابرة للحدود، يتم استالم  المراكزفي حالة و .المركزخطاب دعم من الشركات الناشئة في 

خطابات السلطة الحكومية أو خطاب ليجب ولمعنية. ا ذات الصلةمن جميع المؤسسات  الخطابات

إلى أمانة  اإرسالهيجب على ورق رسمي يحمل ختم السلطة الحكومية، وأن تكون مكتوبة 

المنظمة عبر البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني على العنوان المذكور أدناه )انظر نموذج 

 الثالث(. المرفق خطاب الدعم في

 
UNWTO Innovation and Digital Transformation  
World Tourism Organization (UNWTO)  
C/ Poeta Joan Maragall 42  
28020 Madrid  
Spain Email: idt@unwto.org 
Tel: +34 91 567 81 00  

 

 هخطاب قبول رسمي يمنح يتلقى المركزمنظمة السياحة العالمية،  قبلبناًء على تقييم إيجابي من  (4)

تاريخ إرسال هذا البالغ بدخول حيز النفاذ، الصفة العضو، ما يعني االعتراف الفوري و

منظمة. لشبكة محاور االبتكار التابعة لفي عضو ال واإللتزامات لهذا الرسمي، لجميع الحقوق

 تجديد هذه الشهادة على أساس سنوي. وسوف يتعين

 

يتطلب هذا وفي غضون سنة من تاريخ إرسال خطاب القبول.  المركزيجب تقديم نموذج تجديد  (5)

إضافة إلى االلتزام بمبادئ  ،لنظام األساسي لمنظمة السياحة العالميةبا مجدداالنموذج القبول 

موافقة منظمة السياحة العالمية، يتم إرسال  ولدى. آلداب السياحة مدونة منظمة السياحة العالمية

 مراكز، ما يعني بدء نفاذ جميع حقوق ومسؤوليات عضو شبكة المركزخطاب القبول إلى 

المرفق الخامس،  )أنظراالبتكار التابعة للمنظمة، اعتباًرا من تاريخ إرسال هذا البالغ الرسمي. 

 .(نموذج تجديد المركز

  

 تبادل البيانات والبحث .8

 

 يراقب كل مركز عضو المجموعة التالية من المقاييس األساسية كل سنتين:  ( أ)

 

 بالسياحة؛ يتعلق منها مجموعها وما، مركزأسماء وعدد الشركات الناشئة لكل  ( 1)

 

 بالسياحة؛ يتعلق منها مجموعهم وماأسماء وأعداد المرشدين والخبراء لكل مركز،  ( 2)

 

 بالسياحة؛ يتعلق منها مجموعها وما، كزمرلكل  الوقائعأسماء وأرقام  ( 3)

 .بالسياحة يتعلق منه مجموعه وما، ناشئةمقدار االستثمار الذي يتم استالمه لكل شركة  ( 4)

 

 يتم إرسال مسح نصف سنوي لجمع هذه المعلومات. )ب(  
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 التواصل وتبادل المعلومات .9

 

نشر هذه  ايمكنهوينبغي أن تقوم المراكز بتوثيق قصص النجاح وأمثلة للدروس المستفادة.  ( أ)

على المستوى الوطني واإلقليمي ومن خالل منظمة السياحة العالمية  االتجارب من خالل شبكاته

 ؛من أجل إبراز التقدم المحرز في القطاع

 

 الربط بينوالدول األعضاء، مثل  راكزالمتدعم منظمة السياحة العالمية تبادل المعلومات بين  ( ب)

األطراف المهتمة، وتدعم التدخالت رفيعة المستوى، عند االقتضاء، من خالل توفير المعلومات 

 .دعم االبتكار في السياحة مراكزمن  والتجاربالمجمعة المتوفرة والتوثيق لقصص النجاح 

 

 الوضع القانوني والمسؤولية .10

 

وال تخضع  ،العالمية من كل مسؤولية عن أفعال وإغفال أعضاء الشبكةت عفى منظمة السياحة  ( أ)

واحد وهو  إلجراءات قانونية أو تخضع ألي نوع من المسؤولية المالية أو غير ذلك، باستثناء

 في هذه الشروط واألحكام؛ المبادئ الراسخة بصريح العبارة

 

اع عن المنظمة، عند االقتضاء، يوافق أعضاء الشبكة على التحرر من جميع المسؤوليات والدف  ( ب)

 فيما يتعلق بأي إجراء قانوني أو مطالبة أو طلب يتعلق بالعضو وأنشطته.

 

 

 الحصرية  .11

 

 تنظمها،على أن هذه الشروط واألحكام ال تمنح أي حصرية فيما يتعلق باألنشطة التي  األطرافيتفق 

 تتعاون في أنشطة مماثلة مع شركاء آخرين. أنألطراف ل ه يجوزوأن

 

 األحكام المالية      .12

 

ي عفى والمشاركة في الشبكة.  لكي تتاح لهايورو في السنة  5000قدره  امراكز الشبكة مبلغ تدفع ( أ)

وال يجوز تعديلها أو  ،هذا المبلغ من أي ضرائب ومصاريف مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع

 ؛بين األطراف خطيتنقيحها إال بناًء على اتفاق 

 

 المنظمةتفاق بين اال فسخأو  مراكز المنظمة لصفة العضويةفي حالة فقدان عضو شبكة  ( ت)

)أ( للسنة التي تنتهي فيها  12المبلغ السنوي الواجب دفعه المشار إليه في  يجزأ، المركزو

من تاريخ فقدان صفة العضوية أو فسخ العقد، عمال بسياسة منظمة اعتبارا المشاركة في الشبكة 

 السياحة العالمية للتناسب.

 

 بعدديسمبر كانون األول/ 31 بتاريخ، 23تخلف العضو عن دفع المبلغ المشار إليه في القسم  إذا )ج(

ذلك  في مشاركة المركز في الشبكة منتهية لشبكة، تعتبرا المنظمة ومركزتاريخ االتفاق بين 

 التاريخ؛

 

مراكز ، أن تتلقى مساهمات طوعية من ونظمهايجوز لمنظمة السياحة العالمية، وفقًا لقواعدها و )د(

 مصادر خارجية لدعم برنامج عمل الشبكة. من أو ،أعضاء المنظمة اآلخرين من أو الشبكة،

 

 الحصانات واالمتيازات .13

 

تنازالً صريًحا أو ضمنيًا عن امتيازات  ايتعلق بهال يشكل أي حكم في هذه الشروط واألحكام أو فيما 

 وحصانات منظمة السياحة العالمية.

 السياحة من أجل نمو شامل – 2030: خطة منظمة السياحة العالمية ألفريقيا التاسعالمرفق 

 

 مقدمة
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ت ترجم  عمل ألفريقياخطة ، يقدم األمين العام إلى أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المرفقفي هذا 

 .شامل السياحة من أجل نمو - 2030منظمة السياحة العالمية ألفريقيا  خطةما يطلق عليه إلى 

 

، حث وزراء 2017دو في عام غفي أعقاب الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في تشن

برنامج مخصص للمنطقة لدعم نهج متكامل لتنمية السياحة السياحة األفارقة بشدة أمانة المنظمة على وضع 

 .المستدامة كواحدة من الدوافع االجتماعية واالقتصادية الرئيسية في القارة

 

 2018يناير طانون الثاني/الدول األعضاء في  معتتضمن هذه الوثيقة السمات األولية للعملية التشاورية التي بدأت 

في  قبل أن تنال الدعمبرلين  معرض مارس خاللآذار/ومناقشتها في  سيقهاتن، والتي تم معرض فيتور خالل

 110الدورة يونيو من قبل اللجنة اإلقليمية الحادية والسبعين ألفريقيا والتي يتم تقديمها اآلن في إطار حزيران/

 .لمجلس التنفيذيل

 

ها في أفريقيا إلى ؤلسياحة العالمية وأعضاعالمية جديدة للتنمية المستدامة، تحتاج منظمة ا خطةالعالم  وبينما يضع

 - 2030منظمة السياحة العالمية ألفريقيا  خطةاستراتيجية للقارة. تهدف  وخطةرؤية  لبلورةبذل جهود تعاونية 

عمل، ويشجع النمو الإلى بناء قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وابتكارا يوفر فرص  السياحة من أجل نمو شامل

الكوكب  والناس  أي لجعلتمشيا مع األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة،  ،الكربون منخفضة من، بنسبة الشامل

 التنمية. في جوهر واإلزدهار

 

 األساس المنطقي -أوال

 

وظيفة في  14من بين كل  واحدة مليون وظيفة، أو وظيفة 21أكثر من  تقوم عليهفريقيا قطاع مزدهر أالسياحة في 

القارة. خالل العقدين األخيرين، سجلت إفريقيا نمواً قوياً حيث زاد عدد السياح الوافدين عالمياً وعائدات السياحة 

في العقد المقبل، من المتوقع أن يؤدي النمو المستمر للسياحة و. 2017و  1995في المائة سنوياً بين عامي  6بنسبة 

 . فريقياأن وظيفة إضافية في مليو 11.7إلى توليد 

 

، سيكون ألفريقيا مكانة هامة 2018مايو أيار/المجلس التنفيذي في  أقرهاتمشيا مع رؤية اإلدارة واألولويات التي 

في األولويات التي تم تسليط الضوء عليها، ألن السياحة قطاع رئيسي في أفريقيا.  كما وردفي برنامج عمل المنظمة 

يضع ووالزوار.  للناسفي تهيئة بيئة آمنة ومأمونة  المقاصدأيًضا إلى تعزيز المرونة ودعم  يهدف جدول األعمال

في ي بلد وألتصدير الإستراتيجية  اإلهتمامات في نمو السياحة ومرونتها أمام الصدمات الخارجية القطاع في طليعة

 .وأهداف التنمية المستدامة 2030يلعب دوراً حاسماً في تحقيق خطة عام  األمر الذيتنويعه االقتصادي، 

 

والتوصل ينبغي أن يكون االستثمار في األفراد، وتعزيز تطوير البنية التحتية، وصياغة سياسات ومؤسسات أفضل، 

المرونة، وحفز روح المبادرة، وتشجيع االبتكار والرقمنة، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الغني  إلى

إمكانات السياحة لتحقيق النمو االقتصادي  واإلفادة منفي صميم جهودنا إلطالق العنان ينبغي ان يكونوا والثقافة، 

 .للقارة، مع التخفيف من الهجرة والحفاظ على ثرواتها الطبيعية والثقافية الغنية

 

منظمة  خطةنوان "عتحت منظمة من أجل أفريقيا ليلتزم األمين العام التزاما تاما بوضع وتعزيز برنامج خاص ل

" مع األعضاء األفارقة، استجابة لتنوع االحتياجات السياحة من أجل نمو شامل - 2030السياحة العالمية ألفريقيا 

وسيكون تأمين موارد كبيرة من خارج الميزانية أولوية رئيسية لدعم  .الشركاء والموارد والكفاءات وحشدوالبلدان، 

 ةتم استكشاف ارتباط أوثق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدسيولتنفيذ الناجح. لهذه الجهود و

من خالل وجود ممثل لمنظمة السياحة العالمية لالتصال الوثيق مع  ،واالتحاد األفريقي، في نهاية المطاف

 .المؤسسات المذكورة

 

للناس والكوكب واالزدهار والشراكة ، العالمية 2030 خطةنحن على مفترق طرق فرصة فريدة ألفريقيا من خالل 

فريقيا ألتنمية السياحية في ا للمساعدة علىبنية  في أفريقيا يوفرانوالتمويل الجديد  المستمراالستثمار وإن والسالم. 

، مع الحفاظ على أصولها اإلقليمفي التنمية االقتصادية والسالم واألمن في  كما يسهمانثروة للماليين من الناس، و

 .الطبيعية والثقافية الغنية
 

 السياحة لتحقيق نمو شامل - 2030فريقيا العالمية أللسياحة امنظمة  العمل معا لوضع خطة -ثانيا 

 

أمانة منظمة  تلتزمصياغة مثل هذا البرنامج الطموح بمشاركة والتزام كاملين من الدول األعضاء األفريقية،  لدى

( 2( االبتكار والتحول الرقمي؛ 1ية الخمس لمنظمة السياحة العالمية ؛ األولويات الرئيسبالسياحة العالمية 

االستدامة االجتماعية و( 5 والميسر؛( السفر اآلمن واآلمن 4 ؛التعليم والعمل( 3االستثمارات وريادة األعمال؛ 
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باإلضافة إلى المشاورات المكثفة مع و. 108في دورته منظمة للمجلس التنفيذي لاأقرها  كما ؛والثقافية والبيئية

بين  فيما دراسات استقصائية أجريت وهي تشمل، تدعم أهداف الخطة قائمة على األدلة بحوثاألعضاء، هناك 

 .الدول األفريقية األعضاء

   

  
2109-2018أولويات األعضاء  حولالمصدر: الدراسة االستقصائية التي أجرتها المنظمة   

 

 مناقشةلالتالية ل األولية تكشف األمين العام الفرص والتحديات، وحدد التدابير االستراتيجية الخمسةللمضي قدماً، اس

 .اأعضاء المجلس التنفيذي واالتفاق عليه مع

 

المالية  ةيورو لهذه المبادرة في الفتر ألف 300من أجل صياغة برنامج طموح، يقترح األمين العام تخصيص 

السياحة لتحقيق نمو  - 2030ألفريقيا  خطة طموحةقدرة األمانة على صياغة  ما سوف يصون، 2020-2021
 .شامل

 

 .2030في خطة  "السياحة من أجل نمو الشامل - 2030ألفريقيا  "خطة المنظمة صياغة  -ثالثا

 

نحو نحتاج إلى اعتماد تصميم وإدارة مشروع عملي وموجه فنحن نهجا فعاال.  تتطلب الموارد المحدودة للمنظمة

 .النتائج، مع تحديد أهداف واضحة لتقديمها بالجودة المطلوبة وفي الجدول الزمني المتفق عليه

 

، مع الموارد المالية المقترحة إلعداد مخطط برنامج سليم يستند إلى العليا وفريق متخصص في األمانة اإلدارة  •

ولويات الجهات المانحة الثنائية والمتعددة البحوث القائمة على األدلة، مع أهداف ومعالم واضحة تتماشى مع أ

 األطراف؛

 

التعاون والتقني لدعم و التشغيل ، وإدارة تعبئة الموارد والشراكة، إداراتفي األمانةتجميع وتنسيق الكفاءات   •

 .اإلدارة اإلقليمية ألفريقيا وأعضائها

 

منظمة السياحة العالمية  خطةلـ " في حافظة برامج/مشاريع شاملة القابلة للتحقيق تتمثل إحدى النتائج الرئيسية

السياحة من أجل نمو شامل"، والتي يمكن أن تستخدمها المنظمة واألعضاء عند االتصال  - 2030ألفريقيا 

 .إطاًرا للتنفيذ والتي من شأنها أن توفربالمانحين، 

 االستثمار في الناس وإقامة شراكات استراتيجية -1

إن تعزيز الجهود المبذولة لوضع السياحة كقطاع رئيسي في أفريقيا، وزيادة الموارد، وتعزيز القدرة على التنفيذ 

المؤسسي وإجراءات الدول األعضاء على المستوى القطري، وإقامة شراكات استراتيجية هي في صميم عمل 

 .مجموعة متنوعة من المؤسساتتوفر سلسلة القيمة السياحية الواسعة فرصة للشراكة مع واألمانة. 

، لوضع استراتيجية واالتحاد األفريقي عالقات تعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة إقامة

من أجل التحول الهيكلي المرتكز على الناس  2063االتحاد األفريقي لعام  جدول أعمالالسياحة القارية، كجزء من 

سيتم استكشاف ارتباط أوثق مع كل من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وفريقيا. والمراعي للكوكب في أ

واالتحاد األفريقي، مع وجود ممثل لمنظمة السياحة العالمية في نهاية المطاف لالتصال الوثيق مع المؤسسات 

 .المذكورة
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بما  ،ستراتيجية الوطنية ودعم المانحينعلى تعظيم أدوات التخطيط اال تعزيز القدرة المؤسسية للدول األعضاء  •

في ذلك فرص تعبئة الموارد على المستوى القطري لتحقيق أقصى قدر من خططهم وسياساتهم اإلنمائية الوطنية 

 .وتعزيزها

لتوسيع وتعزيز القدرة  ، والمنظمات الدولية األخرىاالستفادة من قدرات كيانات منظومة األمم المتحدة األخرى  •

" )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم السياحة من أجل نمو شامل - 2030خطة ألفريقيا اد "على إعد

، األونكتاد، منظمة التجارة العالمية، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالمتحدة للبيئة، مركز التجارة الدولية، 

 خ(.اليونسكو، إل

 ) والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية، مع المؤسسات المالية الدولية استكشاف شراكات استراتيجية ومركزة  •

مصرف التنمية األفريقي، اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي لغرب أفريقي، الجماعة اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

 .وغيرها( وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص

 نمية التي تقودها البلدانتبني منظومة األمم المتحدة وإصالح األمم المتحدة للت -2

وهي واحدة من أصغر الوكاالت  2003هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة منذ عام  منظمة السياحة العالمية

حضور اإلشارة إلى أنه ال  تجدرفي منظومة األمم المتحدة، من حيث الموظفين والميزانية. عالوة على ذلك، 

منظمة تخدم هذا القطاع االجتماعي واالقتصادي العالمي الهام، نحتاج إلى  بصفتناو. للمنظمة على المستوى القطري

 .استكشاف الفرص الناشئة عن المشاركة في منظومة األمم المتحدة واالستفادة الكاملة منها

منظمة السياحة العالمية في وضع فريد مع الدول األعضاء لالستفادة من إصالح األمم المتحدة. إن منظومة األمم 

لدول األعضاء في على امتحدة على مفترق طرق لتعزيز وجود األمم المتحدة على المستوى القطري، وينبغي ال

 .األمانة االستفادة من هذا النهج الجديد لتعزيز الدعم على أرض الواقععلى منظمة السياحة العالمية و

، مثل إطار ودها منظومة األمم المتحدةالمشاركة النشطة للدول األعضاء واألمانة في العمليات التي تق تنظيم  •

وأدوات التخطيط االستراتيجي األخرى على  ،وإطار الشراكة االستراتيجية ،عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 .االستفادة من نتائج عظيمة

اإلنمائية بشأن عضوية مجموعة األمم المتحدة  110المجلس التنفيذي الصادرة عن دورته  التكيف مع توصية  •

من أجل تحقيق أقصى قدر من الفرص إلدراج السياحة في التخطيط الوطني على المستوى القطري، بما في ذلك 

 .دعم المنسقين المقيمين للوكاالت غير المقيمة

 الموارد عن طريق مواءمة أولويات المانحين والتحديات العالمية حشد -3

تحتل السياحة المرتبة األخيرة في كل من حجم  ،الميدان االقتصاديوفقًا إلحصاءات منظمة التعاون والتنمية في 

إن اإلمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع السياحة للنمو وميزانيتها العادية.  من المساعدة اإلنمائية الرسمية، وكذلك

على الرغم من زيادة تدفقات وفرص العمل تبرر زيادة كبيرة في تمويل المساعدات والتنمية لصالح السياحة.  وإيجاد

٪ من إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية 0.2، والتي تمثل 2017المساعدة اإلنمائية الرسمية للسياحة في عام 

٪ من إجمالي تدفقات المعونة مقابل التجارة، ال يزال مستوى المعونة منخفًضا بالنظر إلى 0.4للقطاعات اإلنتاجية و 

أدرجت لجنة ولقد . 2017٪ من إجمالي الصادرات العالمية في عام 6رئيسي يمثل  أن السياحة قطاع تصدير

المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مؤخًرا منظمة السياحة العالمية في قائمة 

يجب أن نبني شراكات ونمائية. لجنة المساعدة اإلنمائية للمنظمات الدولية المؤهلة، مع االعتراف بوظيفتها اإل

 (.المالية وغير المالية )الكفاءات -استراتيجية لزيادة الموارد 
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مع الدول األعضاء على المستوى   بناء إطار تشغيلي جديد وحوار بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية

االتحاد األوروبي شريك وإن  : يتم صرف تدفقات المعونة الدولية بشكل أساسي على المستوى القطري.الوطني

حوار مستمر مع المانحين على المستوى  إقامةرئيسي في هذه المساعي، دون إهمال الجهات المانحة الثنائية. 

في  السياحة من أجل نمو شامل" - 2030إلفريقيا  خطةالقطري، وخطة الموائد المستديرة للمانحين من أجل "

ة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان لجن جنيف ونيويورك وبروكسل وباريس مع

 .االقتصادي

-2018في  أجريتمالحظة: األولويات األساسية التي حددها وزراء السياحة األفارقة، بناًء على المشاورات التي 

 )اإلدارة اإلقليمية ألفريقيا( 2019

 

 :أهداف التنمية المستدامةفيما يلي األولويات المحددة والتي تتوافق مع 

 

 15، 14، 11، 10، 8التوسيم التجاري ألفريقيا، أهداف التنمية المستدامة الدعوة إلى   •

 9، 8الترابط/التأشيرة(،  أهداف التنمية المستدامة السفر ) تيسيرتعزيز   •

 17، 15، 8أهداف التنمية المستدامة ، نظم إحصاءات السياحة تقوية  •

 17، 10، 8، 4أهداف التنمية المستدامة  ،بناء القدرات بما في ذلك مرافق التدريب تعزيز  •

 17، 9، 8أهداف التنمية المستدامة  ،تشجيع االبتكار والتكنولوجيا  •

 16، 13، 12، 8أهداف التنمية المستدامة (، األزمات خالل واإلعالماألمن، وتعزيز المرونة )السالمة   •

أهداف التنمية المستدامة  ،خالل تشجيع االستثمار من قبل الشراكات بين القطاعين العام والخاصالنمو من  إطالق • 

8 ،9 ،11 ،12 ،14 ،15 ،17 

 10، 8، 5أهداف التنمية المستدامة  تمكين الشباب والمرأة من خالل السياحة،  •

 15، 14، 13، 12التنمية المستدامة أهداف (، بالتنوع البيولوجي خصوصاالنهوض بجدول أعمال االستدامة )  •

 16، 8، أهداف التنمية المستدامة تعزيز التراث الثقافي•  
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واالنعكاسات المترتّبة على  و - إعادة تنظيم منظومة األمم المتّحدة اإلنمائيةتغيير  –إصالح األمم المتحدة  :العاشرالمرفق 

 منظّمة السياحة العالمية

 الخلفية

إعادة تنظيم  –إصالح األمم المّتحدة للمجلس التنفيذي حول  109إذ نذّكر بالمرفق الرابع من وثيقة الدورة  .1

، قّدمت (هنا اضغط) منظومة األمم المّتحدة اإلنمائية واالنعكاسات المترّتبة على منّظمة السياحة العالمية

أمانة منظّمة السياحة العالمية هذه المذّكرة إلى أعضاء المجلس من أجل التذكير بأهمية وجدوى معالجة 

التنفيذي وضمان اتّخاذ إجراءات وقرارات محّددة في هذا مسألة إصالح األمم المتّحدة من خالل جهازها 

 الصدد.

قّدم المرفق الرابع لوثيقة المجلس التنفيذي خلفيةً موجزة وهدفًا لعدٍد من الف َرص المتاحة من خالل االنتماء  .2

ل أشاَرت الوثيقة إلى أّن الدووإلى منظومة األمم المتّحدة وعملية إصالح األمم المتّحدة المستمّرة. 

األعضاء في األمم المتّحدة قد أعربت منذ عّدة سنوات عن هواجسها لناحية أن تصبح األمم المتّحدة أكثر 

 جدوى وأكثر فعاليةً وأكثر تأثيًرا، ال سيّما في سياق خطّة التنمية على المستوى القطري.

بالتعاون مع مجموعة األمم  ألمم المتّحدةا، طرَحت أمانة 2030خّطة التنمية المستدامة لعام في إطار تنفيذ  .3

المتّحدة للتنمية المستدامة المسؤولة عن التنسيق على المستوى القطري والتي كانت ت عَرف سابقًا 

بـ"مجموعة األمم المتّحدة اإلنمائية"، عمليةَ إصالٍح واسعة النطاق وخطّةً انتقالية نحو منظومٍة أكثر 

. ولقد تّم تحديد الخطوط العريضة لهذا االنتقال في قرار الجمعية العامة لألمم لألمم المتّحدة انسيابيةً وفّعاليةً 

"إعادة تنظيم منظومة األمم المّتحدة ، تحت عنوان 2018( في أيّار/مايو هنا)اضغط  72/279المتّحدة 

رى كّل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل الذي يج

 . تضطلع بها منظومة األمم المّتحدة من أجل التنمية"

قين المقيمين هو اآللية العالمية التي تعتمدها األمم المتّحدة لتنفيذ أطر عمل األمم المتّحدة سّ نظام المن .4

المشتركة للمساعدة اإلنمائية
4
. ولكي ميدانيًا 2030وهي تدعم تنفيذ خطّة عام  ،على المستوى القطري 

تنجح مجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة في تنفيذ مهّمتها اإلصالحية وتستمّر في دعم الدول 

األعضاء من خالل تمكين نظام المنّسقين المقيمين، تّم طرح وتنفيذ آلية مشتركة لتقاس م التكاليف بين جميع 

، من أجل ضمان عمل 2014ابتداًء من العام  -بما في ذلك منّظمة السياحة العالمية  -حدة كيانات األمم المتّ 

متكامل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري. باإلضافة إلى ذلك، تّم إنشاء صندوق 

جدَّد ( وتحديًدا لالنتقال إلى نظاٍم شّغاٍل بالك2018استئماني مخّصص الغرض )تّموز/يوليو  امل وم 

 للمنّسقين المقيمين. 

بما أّن منظّمة السياحة العالمية هي وكالة "غير مقيمة" )أي أنّه ال يوجد لها مكاتب على المستوى  .5

ألمم المتّحدة لتعزيز قدراتها وعالقاتها االقطري(، فإّن نظام المنّسقين المقيمين يمثّل آليةً مهّمة من آليات 

ودعمها اإلنمائي للدول األعضاء النامية لديها واالستفادة الكاملة من موارد وف َرص منظومة األمم المتّحدة 

. عالوةً على ذلك، ي عتبَر نظام المنّسقين المقيمين في وضعيٍة مناسبة للمساهمة في على المستوى الميداني

 احة العالمية وبرنامج عملها بالنظر إلى شبكته العالمية وموارده.مهّمة منظّمة السي

 

 الوضع الراهن:

بالنظر إلى مهّمة منظّمة السياحة العالمية وإمكانية استفادة الدول األعضاء فيها من مجموعة األمم المتّحدة  .6

وكذلك االستفادة  -حدة عة على المستوى القطري مع منظومة األمم المتّ مَّ اإلنمائية من خالل الموارد الم ج

ز والمشاركة األوسع على المستوى القطري من خالل أطر عمل األمم زّ من نظام المنّسقين المقيمين المع

وافقَت األمانة على االنضمام إلى خطّة تقاسم التكاليف لمجموعة األمم  –المتّحدة للمساعدة اإلنمائية 

وسدََّدت  2015كانون األّول/ديسمبر  31ع على التزاٍم حتّى ، عبر التوقي2014/15المتّحدة اإلنمائية للفترة 

 دوالر أمريكي في السنة.  50000مساهمةً سنوية قدرها 

، تّم تحديد المساهمة المتوقّعة لمنظّمة السياحة العالمية، كما للكيانات 2018/19في فترة السنتَْين الحاليتَْين،  .7

دوالر أمريكي سنويًا، أي ما  100000لتنمية المستدامة بـالصغيرة األخرى، في مجموعة األمم المتّحدة ل

                                            
4
ية، وأصبَحت اآلن ت عَرف بـ"إطار األمم المتّحدة للتعاون في مجال التنمية ئأطر عمل األمم المتّحدة للمساعدة اإلنما أ عيَدت تسمية 

  المستدامة".

mailto:info@unwto.org
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 % من إجمالي الميزانية السنوية لمنظّمة السياحة العالمية.0.4يمثل 

، طلبت الدول األعضاء في األمم المتّحدة مضاعفة المساهمات السنوية لتقاسم 2020اعتباًرا من العام  .8

ستكون مساهمة منّظمة  2020يعني أنّه اعتباًرا من العام التكاليف بين كيانات منظومة األمم المتّحدة، ما 

 دوالر أمريكي: كما هو ملحوظٌ في قرار الجمعية العامة لألمم المتّحدة 200000السياحة العالمية مساوية لـ

"إعادة تنظيم منظومة األمم المتّحدة ، تحت عنوان 2018مايو أيّار/( الصادر في هنا)اضغط  72/279

 اإلنمائية".

منذ ذلك الحين، أجرى مكتب مجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة، المعروف أيًضا بمكتب األمم  .9

المتّحدة للتنسيق اإلنمائي، مشاورةً مستفيضة ضمن منظومة األمم المتّحدة ومع الدول األعضاء فيها بشأن 

ت فَرض على "المساهمات غير األساسية المخّصصة ألغراض  %1بنسبة  تنسيقضريبة اعتماد وتطبيق 

بعينها بشكل صارم والواردة من أطراف ثالثة إلى األنشطة المتّصلة بالتنمية التي تنفّذها األمم المتّحدة 

 ]...[". وهذا ينطبق على جميع كيانات وهيئات األمم المتّحدة.

مساعدة منظومة األمم المتّحدة على الحصول على مصدر تمويل يتمثّل غرض ووظيفة هذه الضريبة في  .10

أكثر شفافيةً ومنهجيةً وأمانًا من خالل المساهمات غير األساسية الواردة من األطراف الثالثة والتي سيتّم 

 2020ولغاية العام  2019آذار/مارس  1تطبيقها على االتّفاقات الجديدة مع الشركاء الممّولين اعتباًرا من 

 ترة تجريبية. وستساهم هذه الضريبة في الصندوق االستئماني المخّصص الغرض المذكور أعاله.كف

باإلضافة إلى ذلك، نوقش اتّفاق تمويل األمم المتّحدة بين الدول األعضاء في األمم المتّحدة ومنظومة األمم  .11

ألساسية وغير األساسية/التي من المتّحدة اإلنمائية. يسعى اتّفاق التمويل إلى تحسين كمية ونوعية الموارد ا

خارج الميزانية المخّصصة للعمليات اإلنمائية لألمم المتّحدة، معترفًا بأهمية هذين النوَعْين من التمويل 

ولتعزيز قدرة كيانات مجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة على اإليفاء  2030لتحقيق خطّة عام 

 بمهامها.

 

 (:2019حزيران/يونيو  – 2018اإلدارة )كانون الثاني/يناير  اإلجراءات التي اتّخذتها

 

، قام األمين العام لألمم المتّحدة بإبالغ أمانة منظّمة 2018تجدر اإلشارة إلى أنّه في حزيران/يونيو  .12

الذي اعت ِمد في  72/279السياحة العالمية بالموافقة الرسمية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

. يؤّكد القرار أّن المساهمة الحالية لتقاسم من قِبَل جميع الدول األعضاء في األمم المتّحدة 2018أيّار/مايو 

 2019التكاليف الخاّصة بنظام المنّسقين المقيمين بين جميع كيانات األمم المتّحدة قد تضاعفت من العام 

"... مضاعفة الترتيبات الحالية التي تنّفذها  )ب(-10ثانيًا. الفقرة، 72/279قرار األمم المّتحدة  -فصاعًدا 

 لمّتحدة اإلنمائية لتقاسم التكاليف في ما بين كيانات منظومة األمم المّتحدة اإلنمائية".مجموعة األمم ا

دوالر أمريكي )حوالى  200000لتبلغ  2020وسترتفع المساهمة السنوية لمنّظمة السياحة العالمية للعام 

 % من الميزانية السنوية(.0.8

)تّموز/يوليو وتشرين  2018حة العالمية كتابَْين في العام استباقًا للتغيير، قّدم األمين العام لمنظّمة السيا .13

الثاني/نوفمبر( إلى نائب األمين العام لألمم المتّحدة الذي ك لِّف بقيادة عملية اإلصالح، الستيضاح وضع 

 2018منظّمة السياحة العالمية من تقاسم تكاليف نظام المنّسقين المقيمين، بهدف إيجاد حّل مناسب لعاَمْي 

هيئات اإلدارية لمنظّمة الريثما يتّم طرح مسألة مجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة على  2019و

السياحة العالمية التّخاذ مقّرٍر بشأنها، على النحو المطلوب في قرار الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

ة  72/279 ذات الصلة لجميع كيانات . تهيب بجميع الدول األعضاء في الهيئات التشريعية 12"المادَّ

منظومة األمم المّتحدة اإلنمائية كفالة أن تضاعف جميع الكيانات مساهماتها المّتفق عليها في إطار ترتيبات 

 .تقاسم التكاليف التي تطّبقها مجموعة األمم المّتحدة اإلنمائية حاليًا"

َر الكتابان التأكيد على الشواغل المتعلّقة بمبلغ المساهمة  .14  المتعلّق - القرارأنَّ مثل هذا  اإلشارة إلى معكرَّ

اللذين  19-2018في برنامج عمل منظّمة السياحة العالمية وميزانيتها للفترة  استثنائي بهذا الحجمإنفاق ب

مدروس من الدول األعضاء في  قرارٍ يحتاج إلى  – 2017وافقت عليهما الجمعية العامة للمنظّمة في العام 

قتَرح للتكاليف من قِبَل الهيئات اإلدارية والجمعية العامة لمنظّمة  منظّمة السياحة العالمية بشأن التقاسم الم 

السياحة العالمية. ولم يتّم استالم أّي رّد حتّى اآلن على الكتابَْين من مكتب نائب األمين العام لألمم المتّحدة، 

 األمانة. أرسلتهاّدة رسائل تذكير على الرغم من ع

ر  .15 قّدم األمين العام هذه المذّكرة إلى المجلس التنفيذي في دورته العاشرة بعد المئة التّخاذ مقّرٍر بشأنها. وقرَّ
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 المجلس ما يلي:

 

 إّن المجلس التنفيذي،

)...( 

وخصوًصا ما وقد استمع إلى شروحات األمين العام بشأن ما لإلصالح في األمم المّتحدة، 

 لعضوية المنّظمة في مجموعة األمم المّتحدة للتنمية المستدامة، من انعكاسات على المنّظمة،

قّرر أاّل تكون المنّظمة جزًءا من مجموعة األمم المّتحدة للتنمية المستدامة خالل فترة السنتَْين . ي9 

 .2023-2022القادمتَْين، على أن ي عاد النظر في عضوية المنّظمة للفترة 

 

 ت طَرح المسألة اآلن على الجمعية العامة التّخاذ قرار نهائي بشأنها.  .16

 

تقاسم تكاليف نظام  والفوائد المتّصلة بمشاركة منظّمة السياحة العالمية فيااللتزامات التشغيلية والمالية 

 المنّسقين المقيمين الخاّص بمجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة:

 

 –ساهمة منظّمة السياحة العالمية في تقاسم تكاليف نظام المنّسقين المقيمين لألمم المتّحدة من شأن م .17

أن تعّزز بشكل عام أداء المنظّمة بالنسبة إلى الدول األعضاء  –مجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة 

 .النامية على المستوى القطري

عة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة، ألّن ذلك يساعد بشكل منظّمة السياحة العالمية عمليات مجمو تثّمن .18

أساسي في معالجة إشكالية عدم وجودنا على المستوى القطري أو اإلقليمي، ووضعنا كوكالة غير مقيمة، 

 من خالل تعزيز دعم منظّمة السياحة العالمية للبلدان النامية على المستوى القطري. 

دوالر  200000لعالمية في مجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة تبلغ مساهمة منظّمة السياحة ا .19

، بما 72/279من قرار األمم المتّحدة  ".10ثانيًا." للفقرة، وفقًا 2021-2020أمريكي سنويًا، لفترة السنتَْين 

 .2021-2020دوالر أمريكي للفترة  400000مجموعه 

دوالر أمريكي، ستحتاج األمانة إلى توفير موارد مالية  200000باإلضافة إلى المساهمة السنوية البالغة  .20

للموارد البشرية اإلضافية؛ وتغيير طريقة عمل اإلدارات اإلقليمية؛ وبناء قدرات موظّفي األمانة والدول 

األعضاء من أجل تحقيق االستفادة الكاملة من الف َرص المتعلّقة بمجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة 

 .مستوى القطريعلى ال

 إّن المساهمة في تقاسم تكاليف نظام المنّسقين المقيمين الخاّص بمجموعة األمم المتّحدة للتنمية المستدامة .21

دَرجة  10) تمنح لمنظّمة السياحة العالمية الحّق في طلب خدمات من المنّسقين المقيمين وظائف رئيسية م 

( حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنَسْين 2( عدم إغفال أحد؛ )1أدناه(، في إطار أربعة أهداف شاملة )

( المساءلة، وجميعها تشّكل أنشطة التنسيق األساسية التي 4( االستدامة والمرونة؛ و)3وتمكين المرأة؛ )

 المتّحدة القطرية.  يضطلع بها المنّسقون المقيمون وأفرقة األمم

على المستوى القطري، تّم االتّفاق على عشر وظائف ت شكِّل أنشطة التنسيق األساسية التي يضطلع بها  .22

 :المنّسقون المقيمون وأفرقة األمم المتّحدة القطرية، والتي يدعمها هذا التمويل

 

يسمح لإلدارات اإلقليمية بتأطير دعم منظّمة السياحة العالمية  التحليل والتخطيط االستراتيجي: .1

 بشكٍل أفضل. 

تمثيل منّظمة  تمثيل ودعم أمانة األمم المتّحدة ووكاالت األمم المتّحدة/الوكاالت غير المقيمة: .2

مجموعة األمم المتّحدة  السياحة العالمية في مناقشات الفريق القطري لألمم المتّحدة. لدى

دورات تمهيدية منتظمة للمنّسقين المقيمين، وينبغي لمنظّمة السياحة العالمية  لمستدامةللتنمية ا

 أن ت ِعّد منهًجا دراسيًا جيًّدا لضمان فهم السياحة وإدراجها في العمل المشترك لألمم المتّحدة. 

بما في ذلك أطر عمل األمم  إشراف دورة البرمجة على الصعيد القطري لألمم المتّحدة: .3

تّحدة للمساعدة اإلنمائية وإطار توحيد األداء اللذين ي عتبَران بمثابة وثائق تخطيط أساسية من الم

أجل التعبير رسميًا عن احتياجات البلدان من ناحية حشد الموارد، وأولويات التدّخل. وي فتَرض 

 المية.بوثائق وأطر التخطيط هذه أن تسهّل االتّساق لتخطيط برنامج عمل منظّمة السياحة الع

 .3إلى  1يرتبط ذلك بالفوائد المذكورة في النقاط  دعم أنظمة وعمليات التنسيق الوطنية: .4
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حتَملة  تطوير وإدارة خدمات الدعم التشغيلي المشتركة: .5 بما في ذلك الحصص/المشاركة الم 

 ألنشطة منّظمة السياحة العالمية: استخدام مكتب ومنشآت فريق األمم المتّحدة القطري/المنّسق

 المقيم لتنسيق المساعدة التقنية على المستوى الوطني، والدعم في تنظيم الفعاليات.

 (مساعدة) السماح بوجود مرجع اتّصال فوري لعمل التأهّب إلدارة األزمات واالستجابة لها: .6

 منظّمة السياحة العالمية في إدارة األزمات.

فهم أفضل ألهمية السياحة من أجل التنمية، بكّل أبعادها/نواحي  الخارجية والمناداة: االتّصاالت .7

 .عمل منظّمة السياحة العالمية

 داب. الترويج للمدّونة العالمية لآل حقوق اإلنسان والتنمية: .8

من فرصة هاّمة لجهود منظّمة السياحة العالمية  حشد الموارد وإدارة األموال بشكل مشترك: .9

صرف نسبة مئوية كبيرة من األموال المتاحة على المستوى  حشد الموارد، حيث يتمّ  ناحية

لمنّظمة السياحة العالمية، وذلك بشكل  القطري. سيتّم تكليف المنّسقين المقيمين بجمع األموال

 أساسي من خالل أطر عمل األمم المتّحدة للمساعدة اإلنمائية وآليات إطار توحيد األداء.

*** 
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