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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان

 المؤقتمن جدول األعمال  )و(3 البند

 
 
 

 تقرير األمين العام 

 الوضع الراهن واألنشطة الجارية .لالجزء األو  

 4102 العالمي السياحة يوم)و( 

 الخلفية .أوال

إن يوم السياحة العالمي هو اإلحتفال الدولي الوحيد الخاص بالسياحة على روزنامة األمم المتحدة. ومن هذا  .1

 .لة التقّدم اإلجتماعي واإلقتصاديللتأكيد على إمكانات السياحة وإسهامها في دفع عجالمنطلق، يشّكل هذا اليوم منبراً عالمياً 

( إختيار ماليزيا وقطر كالبلدين المضيفْين ليوم السياحة 4113قّررت الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة ) .4

قتراح المجلس التنفيذي إ(، أقّرت الجمعية العامة A/RES/470(XV). وفي القرار نفسه )4112و 4114العالمي للعامْين 

وفقاً للترتيب الجغرافي التالي: أوروبا، جنوب آسيا،  السياحة العالمييوم بينبغي اإلحتفال  4112وقّررت إنه إبتداًء من العام 

 . المحيط الهادئ، والشرق األوسطوشرق آسيا ف، أفريقيا، تينياألمريك

ـ البرتغال 4112فهي:  4113و 4112ما بين  السياحة العالمييوم لاإلحتفاالت الرسمية ستضافت إأما البلدان التي  .3

الصين  -4111غانا )أفريقيا(؛  -4112(؛ تينياألمريكالبيرو ) -4112النكا )جنوب آسيا(؛  سري -4112)أوروبا(؛ 

المالديف )جنوب  -4113)أوروبا(؛ إسبانيا  - 4114مصر )الشرق األوسط(؛  - 4111)شرق آسيا والمحيط الهادئ(؛ 

 .آسيا(

البلدْين التالي ذكرهما إلستضافة اإلحتفاالت وبناًء على ما تقّدم، إختارت الجمعية العامة في دورتها العشرين   .4

 . 4102 -وبوركينا فاسو  ،4102 -، وهما: المكسيك 4102و 4102للعامْين  السياحة العالمييوم الرسمية ب

 4102الشعارات التالية لإلحتفال بيوم السياحة العالمي للعامْين ولقد اعتمدت الجمعية العامة في هذه المناسبة  .2

 :4102و

  السياحة والتنمية المجتمعية4102 السياحة العالمييوم : 

  مليار سائح، مليار فرصة4102 السياحة العالمييوم : 

 : السياحة والتنمية المجتمعية4102 العالمي السياحةيوم  .ثانيا

، بهدف تسليط الضوء على السياحة والتنمية المجتمعيةتحت شعار  4102لعام  السياحة العالمييوم سيُحتفل ب .2

 .المحلية أهمية إشراك المجتمع المحلي في التنمية السياحية وعلى إسهام السياحة في تمكين المجتمعات
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الفعالية الرئيسة ضمن اإلحتفاالت الرسمية التي ستجري في مدينة  السياحة العالمييوم خلية التفكير حول عتبر ت   .2

أيلول/سبتمبر. ستجمع خلية التفكير خبراء دوليين وصانعي سياسات في مجال السياحة  42كسيك في غواداالخارا في الم

الضوء على أبرز الجوانب  والتنمية، فضالً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع السياحة، وذلك بغرض تسليط

. وللمرة األولى، سينعقد إجتماع خلية التفكير على المستوى الوزاري، في إشارٍة إلى بالسياحة والتنمية المجتمعيةالمتصلة 

  .األهمية السياسية واإلجتماعية للموضوع المختار لهذا العام

، بالتزامن مع إنعقاد 4114حزيران/يونيو في شهر  4102الحملة الخاصة بيوم السياحة العالمي لعام طلِقت أ   .2

الترويج لهذه الحملة من خالل وسائل التواصل تين. يتم يلألمريكاإلجتماع السابع والخمسين للجنة منظمة السياحة العالمية 

ها على )البيانات الصحفية، أخبار المنظمة، الموقع اإللكتروني للمنظمة وصفحات منظمة السياحة العالميةالمعتمدة لدى 

  الحملة األنشطة التالية: شمل(، وتTwitter، وFacebook ،LinkedIn – مواقع التواصل اإلجتماعي

يتضمن المعلومات ذات الصلة  (wtd.unwto.org) السياحة العالمييوم تخصيص موقع إلكتروني ل –

باإلضافة إلى الرسائل الرسمية ألمين عام األمم المتحدة واألمين العام لمنظمة  ؛بالموضوع وباإلحتفاالت الرسمية

مواد بصرية بما في ذلك شعار المنظمة في كافة  الموقع كما يضم ؛السياحة العالمية والسلطات السياحية في المكسيك

 على الصعيد المحلي؛ السياحة العالمييوم أنشطة مقترحة لإلحتفال ب؛ فضالً عن اللغات الرسمية المعتمدة

نين حول  – ل مسابقة للمدو  ، وهي مسابقة إلختيار أفضل ما ن ِشر على المدّونات السياحة العالمييوم تنظيم أو 

 ؛السياحة والتنمية المجتمعية  حول موضوع

 ؛إتاحة منصة إلكترونية ألصحاب المصلحة لكي يتشاطروا إحتفاالتهم –

  .أنحاء العالم جميعحول اإلحتفاالت في  Facebookإطالق ألبوم صور على موقع  –

ع ت .2 وتشارك  السياحة العالمييوم أعضاء المنظمة والمجتمع السياحي العالمي على اإلحتفال باألمانة شج 

. فمن خالل إحياء هذا اليوم على المستويات الوطنية والمحلية إحتفاالتهم مع منظمة السياحة العالمية والمجتمع العالمي

  .إنّما يساهم األعضاء مساهمةً حيوية في اإلضاءة على ما للقطاع السياحي من قيمٍة وأثر في بلدانهمواإلقليمية، 

 إحاطةٍ  تقديمإلى  يعمد األمين العام، س4114لعام  السياحة العالمييوم ت قبل اإلحتفال بنظرا  ألن هذه الوثيقة أعد   .11

حّدثة عن اإلحتفاالت الرسمية أمام الدورة التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي   .شفوية م 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذيثالثاً.    

 ي طلب من المجلس التنفيذي أن: .11

 ؛4114 لعام السياحة العالمييوم يحيط علماً بما قّدمه األمين العام من معلومات حول  (أ )

ضمن جدول  اً أساسيسنوياً  حدثاً يشّجع كافة الدول األعضاء على جعل اإلحتفاالت بيوم السياحة العالمي  (ب )

 ؛فعالياتها بوصفه فرصةً للترويج للقيمة اإلقتصادية واإلجتماعية للقطاع

قدماً ، ويتطلّع 4114لعام  بيوم السياحة العالميالمكسيك إلستضافتها اإلحتفاالت الرسمية ثني على دولة وي (ج )

 .التي ستستضيفها بوركينا فاسو 4112إلحتفاالت العام 
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