
 

 
 

 

 يُظًخ انسٛبحخ انؼبنًٛخ

 

 

A/19/15 

Madrid, 5 July 2011 
Original: English 

 

جمعية العامةال  

 زبسؼخ ػششحانذٔسح ان

 1044 كزٕثشرششٍٚ األٔل/أ 41-8، كٕسٚبجًٕٓسٚخ  ،جٕغَٕٛغ

 جذٔل األػًبل انًؤلذ يٍ 45 جُذان

 
 

 

 ،0200و 0202معلومات عه أوشطة  يوم السياحة العالمي:

 0202سىة و 0200 لسىة البلدان المضيفة تحديدو شعاراتواعتماد ال
 

 

 0200و 0202معلومات حول أوشطة يوم السياحة العالمي:  -أوال 

 

نضبيُخ ػششح نهجًؼٛخ انؼبيخ فٙ آسزبَب، كبصاخسزبٌ، لشسد انصبدس ػٍ انذٔسح ا [(XVIII)579]ثًٕجت انمشاس  (4

انجًؼٛخ انؼبيخ، ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ انًجهس انزُفٛز٘، اخزٛبس انصٍٛ ٔانًٍٛ كجهذٍٚ يضٛفٍٛ نٕٛو انسٛبحخ انؼبنًٙ فٙ 

 سٍٚ اٜرٍٛٛ نإلحزفبالد:، ٔاػزًبد انشؼب1044ٔ 1040

 

  ىوع البيولوجي: السياحة والت0202يوم السياحة العالمي لسىة 

  السياحة تربط بيه الثقافات0200يوم السياحة العالمي لسىة : 
 

يٍ يسزٕٖ انٕػٙ ثبنؼاللخ  0202يوم السياحة العالمي لسىة ٔفٙ إطبس سُخ األيى انًزحذح نهزُٕع انجٕٛنٕجٙ، سفغ  (1

 انٕصٛمخ ثٍٛ انسٛبحخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ.

 

ثًشبسكخ إداسح انسٛبحخ  غضٔ،َفٙ غٕا 0202سياحة العالمي لسىة وم اللي اإلحزفبالد انشسًٛخ ٔاسزضبفذ انصٍٛ (3

 ٔساثطخ سفش آسٛب/انًحٛظ انٓبدا. انٕطُٛخ انصُٛٛخ

 

 شًهذ: 0202يوم السياحة العالمي لسىة أَشطخ  (1

 

أٚهٕل/سجزًجش، فٙ  12، ػمذ فٙ حٕاسا سفٛغ انًسزٕٖ حٕل انسٛبحخ، ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ، ٔانزًُٛخ انًسزذايخ -

ش رى انزشكٛض ػهٗ كٛفٛخ يسبًْخ انسٛبحخ إٚجبثٛب فٙ صٌٕ انزُٕع انجٕٛنٕجٙ ٔجٕدح انحٛبح نهسكبٌ انصٍٛ، حٛ

 انًحهٍٛٛ، يغ رمهٛص اٜصبس انجٛئٛخ ٔاإلجزًبػٛخ انسهجٛخ انًحزًهخ.

 

 نهصٕس فٙ غٕاغضٔ. ب، ٔيؼشضيشبسن 500يسبثمخ رصٕٚش طٕال سُخ كبيهخ شبسن فٛٓب أكضش يٍ  -

 

 جًغ "لصص يهًٓخ" حٕل انسٛبحخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ ٔانزشٔٚج نٓب.حًهخ ػجش اإلَزشَذ ن -

 

ٔصٛمخ يشجؼٛخ حٕل انسٛبحخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ: رحمٛك َشش رمشٚشٍٚ يشجؼٍٛٛ حٕل انسٛبحخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ:  -
 أْذاف يشزشكخ فٙ سجٛم اإلسزذايخ ٔدنٛم ػًهٙ السزحذاس يُزجبد لبئًخ ػهٗ انزُٕع انجٕٛنٕجٙ.

 

كبَذ يجًٕػخ يٍ انزٕصٛبد حٕل انسٛبحخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ،  0202يوم السياحة العالمي لسىة َزبئج  ٔيٍ أْى (5

اَجضمذ ػٍ انحٕاس انشفٛغ انًسزٕٖ، فزى إسسبنٓب سسًٛب إنٗ يؤرًش األطشاف الرفبلٛخ انزُٕع انجٕٛنٕجٙ )انزٕصٛبد يزٕافشح 

 (.http://www.unwto.org/pdf/UNWTO_Recommedations.pdfػهٗ 

 

، رى رٕفٛش أدٔاد خبصخ نهزٕاصم، ٔضؼذ ثزصشف األػضبء 0202يوم السياحة العالمي لسىة ٔثًُبسجخ  (6

السزخذايٓب فٙ حًالد ٕٚو انسٛبحخ انؼبنًٙ، يضم ششٚظ فٛذٕٚ ٔسسبنخ خطٛخ يٍ األيٍٛ انؼبو نهًُظًخ، ٔسسبنخ يٍ األيٍٛ 

 حٕس األسبسٛخ حٕل انسٛبحخ ٔانزُٕع انجٕٛنٕجٙ.يٌٕ، ٔشؼبس ٔسهسهخ يٍ انج -انؼبو نأليى انًزحذح ثبٌ كٙ
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ٔانحصٕل ػهٗ يٕاد راد صهخ  0202يوم السياحة العالمي لسىة ًٔٚكٍ اإلطالع ػهٗ يؼهٕيبد يفصهخ حٕل  (2

 .dex.php?lang=Ehttp://www.unwto.org/worldtourismday/inػهٗ انؼُٕاٌ 

 

جبسٚخ حبنٛب. ٔنمذ رى إطالق انشؼبس ٔانشيض ٔانشسبنخ انشسًٛخ  0200يوم السياحة العالمي لسىة لٔانزحضٛشاد  (8

نأليٍٛ انؼبو نهًُظًخ سسًٛب، ٔرى إثالغٓب إنٗ األػضبء )نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد: 

/end_Tourism_Day.unwto.orghttp://Worl. 

 

 :0200يوم السياحة العالمي لسىة بنزُفٛز ثشَبيج األَشطخ اٜرٛخ انخبصخ ُٚفز حبنٛب أٔ ٚجش٘ اإلػذاد  (9

 

 خهٛخ رفكٛش حٕل "انسٛبحخ رشثظ ثٍٛ انضمبفبد" )لٛذ اإلػذاد( -

 يسبثمخ ػجش رٕٚزش )لٛذ اإلػذاد( -

 يسبثمخ رصٕٚش ػجش اإلَزشَذ )جبسٚخ( -

 بَبد إنكزشَٔٛخ نإلحزفبالد انؼبنًٛخ ثٕٛو انسٛبحخ انؼبنًٙ )جبسٚخ(لبػذح ثٛ -

 

َظشا نهٕضغ انشاٍْ فٙ انًٍٛ، انجهذ انز٘ ٔلغ ػهّٛ اإلخزٛبس فٙ انذٔسح انضبيُخ ػششح نهجًؼٛخ انؼبيخ السزضبفخ  (40

ألٔسظ ٔالزشاحٓب فٙ انًٕػذ ُخ اإللهًٛٛخ نهششق أَظشا السزحبنخ اَؼمبد انهج، 0200بيوم السياحة العالمي في اإلحزفبالد 

، لشس انًجهس انزُفٛز٘ فٙ دٔسرّ انزسؼٍٛ لجٕل ػشض 1044انالصو ثهذا آخش فٙ اإللهٛى السزضبفخ ٕٚو انسٛبحخ انؼبنًٙ فٙ 

 (.CE/DEC/17(XC)) 1044يصش اسزضبفخ ٕٚو انسٛبحخ انؼبنًٙ فٙ 

 

 0202 وسىة 0200المقترحة لسىة يوم السياحة العالمي: الشعارات  - ثاويا

 

( أَّ ُٚجغٙ نًُظًخ انسٛبحخ انؼبنًٛخ، ثصفزٓب ٔكبنخ يزخصصخ، أٌ 1003لشسد انجًؼٛخ انؼبيخ فٙ دٔسح ثٛجٍٛ ) (44

رشاػٙ فٙ انًسزمجم، لذس اإليكبٌ، نذٖ اخزٛبس شؼبساد ٕٚو انسٛبحخ انؼبنًٙ، انشؼبساد انًؼزًذح نهسُٕاد ٔاألٚبو انذٔنٛخ 

 انزٙ رؼهُٓب األيى انًزحذح.

 

"ثبنسُخ  1043ٔفٙ ، نهطبلخ انًسزذايخ نهجًٛغ"نسُخ انذٔنٛخ "ثب 1041سٕف رحزفم فٙ  األيى انًزحذح ٔثًب أٌ (41

انًجهس انزُفٛز٘ ثأٌ ٕٚصٙ إنٗ انذٔسح انزبسؼخ ػششح نهجًؼٛخ انؼبيخ ثبنشؼبسٍٚ  لشسانذٔنٛخ نهزؼبٌٔ فٙ يجبل انًٛبِ"، 

 :1043ٔسُخ  1041نسُخ اٜرٍٛٛ 
 

 : محرك للتىمية المستدامةوالطاقة المستدامةالسياحة   :0200يوم السياحة العالمي  -

 : لحماية مستقبلىا المشتركوالميايالسياحة   :0202يوم السياحة العالمي  -

 

 0202وسىة  0200لسىة  إختيار البلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي - ثالثا

 

 .0222ٔسُخ  0222كجهذٍٚ يضٛفٍٛ نسُخ  شيبنٛضٚب ٔلط، اخزبسد انجًؼٛخ انؼبيخ [(XV)470]ثًٕجت انمشاس  (43

ٔفٙ َفس انمشاس، ألشد انجًؼٛخ الزشاح انًجهس انزُفٛز٘ اػزًبد انزُبٔة انجغشافٙ اٜرٙ السزضبفخ ٕٚو انسٛبحخ انؼبنًٙ، 

 : أفشٚمٛب.1009: انمبسح األيشٚكٛخ؛ 1008: جُٕة آسٛب؛ 1002: أٔسٔثب؛ 1006: 1006اػزجبسا يٍ ػبو 

 

 فبالد انسبثمخ ثٕٛو انسٛبحخ انؼبنًٙ كبَذ يٍ َصٛت:ٔٚالحظ أٌ اإلحز (41

 

 : انجشرغبل )أٔسٔثب(1006 -

 : سش٘ الَكب )جُٕة آسٛب(1002 -

 : ثٛشٔ )انمبسح األيشٚكٛخ(1008 -

 : غبَب )أفشٚمٛب(1009 -

 : انصٍٛ )آسٛب/انًحٛظ انٓبدا(1040 -

 : انًٍٛ )انششق األٔسظ(1044 -

 

فٙ أٔسٔثب  1041انؼبيخ، سٕف ٚجش٘ اإلحزفبل ثٕٛو انسٛبحخ انؼبنًٙ فٙ ٔػًال ثبنزُبٔة انجغشافٙ، كًب لشسد انجًؼٛخ 

 فٙ جُٕة آسٛب.  1043ٔفٙ 

 

http://www.unwto.org/worldtourismday/index.php?lang=E
http://world_tourism_day.unwto.org/en
http://world_tourism_day.unwto.org/en
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انهجُخ اإللهًٛٛخ ألٔسٔثب ٔانهجُخ  [(CE/DEC/17)XC]جهس انزُفٛز٘ فٙ دٔسرّ انزسؼٍٛ ْزا انصذد، دػب انًٔفٙ  (45

انزبسؼخ ػششح سؼٍٛ نهًجهس يٍ أجم انزٕصٛخ إنٗ انذٔسح اإللهًٛٛخ نجُٕة آسٛب إنٗ انزمذو ثبلزشاحبد إنٗ انذٔسح انحبدٚخ ٔانز

 .1043ٔ 1041انجهذاٌ انزٙ سٕف رسزضٛف ٕٚو انسٛبحخ انؼبنًٙ فٙ  نهجًؼٛخ انؼبيخ حٕل

 

 انًمزشح ثئضبفخ رهحك ثٓزِ انٕصٛمخ. ْزا ٔسٕف ٚشفك (46


