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ف عامــاً عــى االحتفــال بالســنة الدوليــة للســياحة - تحــت شــعار »جــواز ســفر  بعــد مــرور خمســ�ي
مــن أجــل الســالم« )1967( وخمســة عــرش عامــاً عــى الســنة الدوليــة للســياحة البيئيــة )2002(، 

ي ســبيل التنميــة. 
أعلنــت االأمــم المتحــدة ســنة 2017 ســنًة دوليــة للســياحة المســتدامة �ف

وقــد قامــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بدعــوة منظمــة الســياحة العالميــة إىل »تيســري تنظيــم 
ي 

الســنة الدوليــة للســياحة المســتدامة وتنفيذهــا، بالتعــاون مــع الحكومــات والمؤسســات المعنيــة �ف
هــا مــن الجهــات المعنيــة«. قليميــة، وغري منظومــة الأمــم المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة والإ

وتشــّكل ســنة 2017 فرصــًة فريــدًة مــن نوعهــا لستكشــاف وتســليط الضــوء عــى قــدرة الســياحة عــى 
ي تحويــل عالمنــا إىل مــكاٍن ينعــم فيــه الجميــع بالرخــاء والرفــاه.

ســهام �ف الإ

ي زماننــا الحــا�ف وأرسعهــا نمــّواً، 
ولّمــا كانــت الســياحة أحــد أكــرب القطاعــات الجتماعيــة والقتصاديــة �ف

فمــن شــأنها أن تحّفــز النمــو القتصــادي، وتخلــق فرصــاً للعمــل والســتثمار اللئــق، مســاعدًة بذلــك 
ف أحوالهــم المعيشــية. ف الأشــخاص عــى التحــّرر مــن الفقــر وتحســ�ي مليــ�ي

ف  ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ي المس
ــاهم �ف ــة، أن تس ــات الصائب ــدت السياس ــىت ُوِج ــياحة، م ــدور الس وبمق

، ناهيــك  ي
اث الطبيعــي والثقــا�ف يكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي، وحمايــة الــرت والحفــاظ عــى النظــم الإ

ي يواجههــا العالــم اليــوم.
عــن تقديــم الحلــول للعديــد مــن التحديــات الضاغطــة الأخــرى الــىت

كذلــك يمكــن للســياحة الشــاملة والتشــاركية أن تكــون حافــزاً للحــوار وأن ترتقــي بالتفاهــم المتبــادل 
وتدعــم الجهــود المبذولــة نحــو بنــاء ثقافــة الســلم.

األهداف



ــرأي العــام بشــأن إســهام  ــرار وال ــدى صانعــي الق ــي ل ــع الوع ــة )2017( إىل رف تهــدف الســنة الدولي
ف  ي الوقــت نفســه عــى حشــد جهــود كافــة المعنيــ�ي

ــة، مــع العمــل �ف ي التنمي
الســياحة المســتدامة �ف

. ي يجــا�ب ــري الإ للعمــل معــاً عــى جعــل الســياحة عامــلً محفــزاً للتغي

ف عــى هــذه 
ّ نمائيــة المســتدامة، يتعــ�ي ي إطــار خطــة عمــل 2030 للتنميــة المســتدامة والأهــداف الإ

و�ف
ي الأعمــال، وســلوكيات 

ي السياســات، والممارســات �ف
الســنة الدوليــة أن تشــجع عــى احــداث تغيــري �ف
المســتهلك نحــو قطــاٍع ســياحي أكــرش اســتدامة.

ــالت  ي المج
ــياحة �ف ــى دور الس ــوء ع ــلط الض ــف وتس ــن أن تكش ــة م ــنة الدولي ــّد للس ــه، ل بُ وعلي

ــة: ــية التالي ــة الرئيس الخمس
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ي المجــالت الخمســة الآنفــة الذكــر، بنبغــي أن ترّكــز 
حرصــاً عــى الرتقــاء بــدور الســياحة وتعزيــزه �ف

أنشــطة الســنة الدوليــة عــى جملــة مــن الأمــور نذكــر منهــا:

أنشطة الدعوة ورفع الوعي 

نمائيــة  ي الأجنــدات الإ
الرتقــاء بالســياحة المســتدامة كأداٍة للتنميــة، والتشــجيع عــى إدماجهــا التــام �ف

قليميــة والعالميــة، وإبــراز وظيفتهــا كمحّفــٍز للتنميــة القتصاديــة والمســتدامة. الوطنيــة والإ

ــة  ــل 2030 للتنمي ــة عم ي خط
ــياحة �ف ــاهمة الس ــول مس ــي ح ــتوى العالم ــى المس ــاش ع ف النق ــري تحف

نمائيــة المســتدامة. المســتدامة والأهــداف الإ

ي ذلــك الســّياح – حــول أثــر الســياحة والســفر عــى 
رفــع الوعــي لــدى كافــة الجهــات المعنيــة – بمــا �ف

ي التنميــة المســتدامة.
المجتمــع والبيئــة وكيفيــة إســهام الســفر المســؤول �ف

ها خلق المعرفة ونرش

ي البلــدان 
ي المجــالت الخمســة الآنفــة الذكــر �ف

تعميــق الفهــم لســبل إســهام الســياحة المســتدامة �ف
المتقّدمــة والناميــة عــى حــدٍّ ســواء.

يجابية والسلبية للسياحة. الرتقاء بأدوات وآليات رصد وقياس الآثار الإ

صنع السياسات 

ي مــن شــأنها تطويــر 
تعزيــز السياســات القائمــة عــى الأدلــة وتشــجيع تبــادل الممارســات الحســنة الــىت

ي التنميــة المســتدامة.
وتعميــق دور الســياحة �ف

ي مجــال التنميــة الســياحية مــن خــلل سياســاٍت ســياحية وطنية 
تشــجيع الُنهــج المتكاملــة والشــمولية �ف

نمائية المســتدامة. ي خطــة عمــل 2030 للتنميــة المســتدامة والأهــداف الإ
عابــرة للقطاعــات تســاهم �ف

كات كركــٍن  ف العــام والخــاص والرتقــاء بالمســؤولية الجتماعيــة للــ�ش ف القطاعــ�ي ف التعــاون مــا بــ�ي تحفــري
مــن أركان التنميــة الســياحية.

مسارات
العمل



بناء القدرات والتعليم

ي التنمية.
ي تعزز من مساهمة السياحة المستدامة �ف

بوية الىت دعم صياغة وتنفيذ السياسات الرت

ــداف  ــتدامة والأه ــة المس ــل 2030 للتنمي ــة عم ــع خط ــياً م ــية تماش ــج الدراس ــر المناه ــز تطوي تعزي
نمائيــة المســتدامة. الإ

ف النساء والشباب عن طريق بناء المعارف وتنمية المهارات. تمك�ي



فلنحتفل
معاً



تدعــو منظمــة الســياحة العالميــة الحكومــات ومنظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
ــة،  ــاط الأكاديمي ــاص، والأوس ــاع الخ ــل، والقط ــات التموي ــك مؤسس ي ذل

ــا �ف ــرى بم ــة الأخ قليمي والإ
ــّياح  ف الس ــ�ي ــم ملي ــن فيه ــياحي – بم ــاع الس ي القط

ــة �ف ــات المعني ــة الجه ، وكاف ي
ــد�ف ــع الم والمجتم

ــة. ــنة الدولي ــاء الس ي إحي
ــاركة �ف ــام – إىل المش ــاً كّل ع ــاً ودولي ــافرون محلي ــن يس الذي

ــم  ــة تض ــنة الدولي ــة بالس ــة معني ــة توجيهي ــكيل لجن ــة بتش ــياحة العالمي ــة الس ــت منظم ــد قام ولق
ــث  ي بحي

ــد�ف ــع الم ــة والمجتم ــاط الأكاديمي ــاص والأوس ــاع الخ ــاء والقط ــدول الأعض ــن ال ف ع ــ�ي ممثل
ويــج  تشــكل هــذه اللجنــة مركــز التنســيق بغيــة تحضــري كافــة الأنشــطة ذات الصلــة وتنفيذهــا والرت

ــة. لهــا خــلل الســنة الدولي

ــورٍة  ــم بص ــن مبادراته ــة ع ــياحة العالمي ــة الس ــلغ منظم ــى إب ــة ع ــات المعني ــة الجه ــّجع كاف ونش
ي 

و�ف بــلغ عنهــا. كمــا ســيتم إطــلق موقــع إلكــرت مســتمرة بحيــث يُصــار إىل توثيــق منجــزات الســنة والإ
خــاص بالســنة الدوليــة مــن أجــل تســجيل وتوفــري المعلومــات بشــأن كافــة الأنشــطة المتصلة بالســنة 
فع إىل  ُ ي الــذي ســري

ي تقريــر المنظمــة النهــا�أ
الدوليــة، علمــاً أن هــذه المعلومــات ســوف تُســتخدم �ف

الأمــم المتحــدة عــام 2018.

ــل  ــارات العم ــب مس ــا بحس ــوىص به ــطة الم ــن الأنش ــارة م ــٌة مخت ــاه مجموع ــدول أدن ي الج
ــرد �ف وت

ي المقــام الأّول توفــري المبــادئ التوجيهيــة لكافة 
المحــّددة. وهــذه اللئحــة غــري حرصيــة ويـُـراد منهــا �ف

ي الســنة الدوليــة، عــى أن تُنّفــذ الأنشــطة الممكنــة – قــدر 
الجهــات المعنيــة الــذي يــوّدون المشــاركة �ف

قليمــي.  ي و/أو الإ
اكات عــى المســتوى الوطــىف المســتطاع – مــن خــلل الــ�ش

فلنحتفل معاً



 االرتقــاء  بالســياحة المســتدامة كأداٍة للتنميــة، 
ي االأجنــدات 

والتشــجيع عــى إدماجهــا التــام �ف
والعالميــة،  قليميــة  واالإ الوطنيــة  نمائيــة  االإ
وإبــراز وظيفتهــا كمحّفــٍز للتنميــة االقتصاديــة 

ــتدامة. والمس

العالمــي  المســتوى  عــى  النقــاش  ف  تحفــ�ي
ي خطــة عمــل 2030 

حــول مســاهمة الســياحة �ف
نمائيــة  االإ واالأهــداف  المســتدامة  للتنميــة 

المســتدامة.

رفــع الوعــي لدى كافــة الجهــات المعنيــة – بما 
ي ذلــك الســّياح – حــول أثر الســياحة والســفر 

�ف
عــى المجتمــع والبيئــة وكيفيــة إســهام الســفر 

ي التنمية المســتدامة.
المســؤول �ف

أنشطة الدعوة ورفع الوعي  .1

بلغ عنها1,2الجهة المعنيةالنشاط*مسارات العمل العنا� المطلوب الإ

مجموعة مختارة من االأنشطة الموىص بها للحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص واالأوساط 
كاديمية والمنظمات غ�ي الحكومية االأ

ف جهات  إنشاء لجان خاصة أو تعي�ي
اتصال لتنسيق أنشطة التوعية والتواصل 

ي 
والدعوة عى المستوى الدوىلي الوطىف

قليمي والمحىي والإ

تنظيم فعاليات وطنية وإقليمية لإطلق 
السنة واختتامها

تنظيم فعاليات واجتماعات ومؤتمرات 
أخرى

علم ووسائل  وضع خطة خاصة بالإ
التواصل الجتماعي تشمل المؤتمرات 

الصحفية والمقابلت والبيانات الصحفية 
ف وسواها والمقالت وأنشطة المدّون�ي

إستضافة، تعزيز وتشجيع جوائز 
ي مجال 

إقليمية، وطنية أو محلية �ف
نمائية  السياحة المستدامة والمبادرات الإ

و/أو البحوث المبتكرة

التكيف مع معارض/أنشطة منظمة 
السياحة العالمية و/أو تنظيم مسابقات 

و/أو معارض )مثلً حول التصوير 
ي والمقالت والبحوث ووسائل 

الفوتوغرا�ف
علم/مواقع التواصل الجتماعي، إلخ(  الإ

إنتاج طوابع أو عملت معدنية 
مواضيعية

ي كافة 
إستخدام شعار السنة الدولية �ف

مواد التواصل المؤسسي طوال السنة

 الحكومات
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

وصف المبادرة
)تشكيلة اللجنة ودورها، إلخ(

وصف الفعالية/الفعاليات
ف عدد المشارك�ي

وصف كّل فعالية

عدد الفعاليات

ي كّل فعالية
ف �ف عدد المشارك�ي

علن، إلخ.( نتائج الفعالية )التقارير، الإ

علمي وصف النشاط الإ

علمية عدد الأنشطة الإ

ر معّدل التواصل والتوعية الُمقدَّ

وصف الجوائز

ف والفائزين عدد المشارك�ي

ر معّدل التواصل والتوعية الُمقدَّ

وصف المسابقة/المعرض

ف عدد المشارك�ي

ر معّدل التواصل والتوعية الُمقدَّ

وصف المبادرة
التواصل والتوعية

إستخدام الشعار



تعميق الفهم لسبل إسهام السياحة المستدامة 
ي البلدان 

ي المجاالت الخمسة االآنفة الذكر �ف
�ف

المتقّدمة والنامية عى حدٍّ سواء.

االرتقاء بأدوات وآليات رصد وقياس االآثار 
يجابية والسلبية للسياحة االإ

ها خلق المعرفة ونرش  .2

بلغ عنها1,2الجهة المعنيةالنشاط*مسارات العمل العنا� المطلوب الإ

ف صفوف  تطوير أنشطة التوعية ب�ي
ف والمورّدين  العملء والموظف�ي

التكيف مع حملت التوعية العالمية 
ي تستهدف السّياح وتتمحور حول 

الىت
ف  سبل كونهم مسافرين مسؤول�ي

ي
وتعميمها عى المستوى الوطىف

النضمام إىل رعاة السنة الدولية من 
ي الصندوق الخاص 

خلل المساهمة �ف
بها – والذي أنشأته منظمة السياحة 
العالمية – من أجل تمويل مختلف 

الأنشطة الأساسية ذات الصلة بالسنة 
الدولية 7102 - والمنّفذة من قبل 

المنظمة

إجراء بحوث بشأن السياحة المستدامة 
والتنمية والهداف النمائية المستدامة 

، ووضع مبادئ توجيهية  السبعة ع�ش
عملية وتوصيات لكافة الجهات المعنية 

ي القطاع السياحي
�ف

تحديد ون�ش الممارسات الفضى 
ودراسات الحالت بواسطة المنشورات 

وسواها من أدوات العرض

ي تطوير واستخدام
المشاركة �ف

أدوات ونُهج من شأنها تسهيل قياس 
السياحة المستدامة )عى غرار مراصد 

السياحة المستدامة، وحسابات 
ات البيئية  السياحة الفرعية، والمؤرسش

ات السلم، إلخ( ومؤرسش

إقامة منصات متعّددة الختصاصات 
ف السياحة والمجالت  لتعزيز التعاون ب�ي

ذات الصلة )مثل الزراعة والبيئة 
والثقافة، إلخ( وتحديد الأنشطة 

كة المشرت

القطاع الخاص

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات

القطاع الخاص

الأوساط الأكاديمية

المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات

القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

عدد الأنشطة
ف عدد المشارك�ي

وصف النشاط
ر معّدل التواصل والتوعية الُمقدَّ

وصف المساهمة

ي
وصف النشاط البحىش

عدد البحوث، التوصيات/المبادئ 
التوجيهية

ر معّدل التواصل والتوعية الُمقدَّ

وصف النشاط

عدد المنشورات/العروض

ر معّدل التواصل والتوعية الُمقدَّ

 وصف المبادرة/الأداة
)المنهجية، إلخ(

 نطاق الأثر الُمقّدر
)تبعاً لطبيعة المبادرة/الأداة(

وصف المبادرة
عدد الأنشطة



تعزيز السياسات القائمة عى االأدلة وتشجيع 
ي من شأنها تطوير 

تبادل الممارسات الحسنة ال�ت
ي التنمية المستدامة.

وتعميق دور السياحة �ف

ي مجال 
تشجيع الُنهج المتكاملة والشمولية �ف

التنمية السياحية من خالل سياساٍت سياحية 
ي خطة عمل 

وطنية عابرة للقطاعات تساهم �ف
نمائية  0302 للتنمية المستدامة واالأهداف االإ

المستدامة.

ف العام والخاص  ف القطاع�ي ف التعاون ما ب�ي تحف�ي
كات كركٍن  واالرتقاء بالمسؤولية االجتماعية للرش

من أركان التنمية السياحية.

صنع السياسات  .3

بلغ عنها1,2الجهة المعنيةالنشاط*مسارات العمل العنا� المطلوب الإ

ف الوزارات حول  كة ب�ي إقامة منصات مشرت
السياحة )عى غرار مجلس السياحة( 

ف المؤسسات  كة ب�ي ومنصات مشرت
ضمن المنظمات الدولية ومنظمات 

التمويل )عى غرار البنك الدوىلي والأمم 
ها( المتحدة، وغري

اتيجيات  تحديد السياسات والسرت
امج  ف و/أو الرب والخطط والقوان�ي

المحّددة المتعلقة بمساهمة السياحة 
المستدامة من أجل التنمية وبإسهام 

نمائية المستدامة  ي الأهداف الإ
القطاع �ف

ي
ي ودون الوطىف

ف الوطىف عى المستوي�ي

اتيجيات  تحديد السياسات والسرت
ي تشّجع عى إدماج المرأة 

امج الىت والرب
والشباب والفئات القل حظاً.

ف  اكات جديدة ومبتكرة ب�ي إقامة رسش
ف العام والخاص القطاع�ي

ي 
ي التخطيط الأمىف

إدماج السياحة �ف
القومي

ي المبادرات الهادفة إىل 
المشاركة �ف

استعادة ثقة المستهلك )عى غرار 
البحوث ودراسات الحالت وأنشطة 

ها( التوعية وغري

النهوض بالسفر الآمن والسلس )من 
ات السفر،  ف سياسات تأشري قبيل تحس�ي
برامج المعلومات للمسافرين، وبرامج 
قليمي بشأن السفر الآمن  التعاون الإ

والسلس، إلخ(

ام القطاع الخاص بالمدّونة  ف تعزيز الرت
العالمية لآداب السياحة وبتطبيق 

كات كجزٍء من  المسؤولية الجتماعية لل�ش
العمليات السياحية

 الحكومات
المنظمات الدولية

الحكومات

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات

الحكومات
القطاع الخاص

 الحكومات
المنظمات الدولية

الحكومات
 القطاع الخاص

 المنظمات الدولية
المنظمات غري الحكومية

وصف المبادرة

ي ذلك النتائج 
وصف المبادرة )بما �ف

والآثار المتوقعة(

وصف المبادرة

العدد التقديري للمستفيدين

اكة وصف ال�ش

وصف المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

وصف المبادرة

فمت بالمدّونة  ي الرت
كات الىت عدد ال�ش

العالمية لآداب السياحة

مجموعة مختارة من االأنشطة الموىص بها للحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص واالأوساط 
كاديمية والمنظمات غ�ي الحكومية االأ



ي 
بوية ال�ت دعم صياغة وتنفيذ السياسات ال�ت

ي التنمية.
تعزز مساهمة السياحة المستدامة �ف

تعزيز تطوير المناهج الدراسية تماشياً مع 
خطة عمل 0302 للتنمية المستدامة واالأهداف 

نمائية المستدامة. االإ

ف النساء والشباب عن طريق بناء المعارف  تمك�ي
وتنمية المهارات.

بناء القدرات والتعليم  .4

ي ينّفذونها. وترمي القائمة التالية إىل تزويدهم بالأفكار.
ي الأنشطة الىت

ف �ف ف مبدع�ي *  نشّجع كافة الجهات المعنية عى أن يكونوا خّلق�ي

ي إطــار الســنة الدوليــة. وســيتيح النمــوذج تقديــم المعلومــات الكّميــة والنوعيــة 
ي ينّفذونهــا �ف

1  ســُيصار إىل وضــع نمــوذج تبليــغ بمتنــاول كافــة الجهــات المعنيــة ممــن يــوّدون العــلم عــن الأنشــطة الــىت
ي هــذه الخانــة فليســت شــاملة، وقــد ُذِكــرت عــى ســبيل المثــال ل الحــرص.

ي آن واحــد. أمــا العنــا� الُمدرجــة �ف
�ف

2  ستعمد منظمة السياحة العالمية إىل جمع المعلومات الُمقّدمة، تحليلها وايصالها إىل المستوى العالمي.

بلغ عنها1,2الجهة المعنيةالنشاط*مسارات العمل العنا� المطلوب الإ

كات السياحية  ام ال�ش ف تشجيع الرت
بنظم إصدار شهادات الستدامة 

ف بها المعرت

عقد ورش عمل/دورات تدريبية لبناء 
ي مجال السياحة المستدامة

القدرات �ف

إطلق منح مدرسية وبرامج تبادل 
إقليمية ودولية

تعديل المناهج الدراسية للنهوض 
ي مجال السياحة المستدامة 

بالتعليم �ف
ي ذلك إدماج 

ي التنمية بما �ف
وإسهامها �ف

المدّونة العالمية لآداب السياحة ضمن 
المناهج

ي 
امج التعليمية الحالية �ف النهوض بالرب
مجال السياحة المستدامة وتعزيزها

، لسّيما  ي
وضع برامج للتدريب المهىف

للنساء والشباب والفئات الأقل حظاً.

الحكومات
القطاع الخاص

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

الحكومات
الأوساط الأكاديمية

الحكومات
الأوساط الأكاديمية

الحكومات
القطاع الخاص

 الأوساط الأكاديمية
 المنظمات الدولية

المنظمات غري الحكومية

ف المعتمدين إرتفاع عدد المشّغل�ي

وصف الدورة التدريبية
ي ذلك النتائج المتوقعة(

)بما �ف

ف عدد المشارك�ي

وصف المنحة الدراسية/
برنامج التبادل

عدد المستفيدين

وصف المقّرر التعليمي

عدد الطّلب 

عدد الطّلب

نامج وصف الرب

عدد الطّلب



ي سـتنّفذها منظمة السـياحة العالميـة. وعملً بقـرار الأمم المتحدة 
ي مـا يـىي خطـة العمـل الأّولية الىت

�ف
عات حرصاً. بشـأن السـنة الدولية، سـتمّول هذه الأنشـطة من الترب

ي مدريـد، عاصمـة إسـبانيا البلد المضيـف لمنظمة السـياحة العالميـة، تزامناً 
طـلق الرسـمي �ف حفـل الإ

/يناير 2017( ي
ي الـدوىلي للسـياحة )18 كانـون الثا�ف

سـبا�ف مـع معـرض »فيتور« الإ

امن مع إطلق السنة الدولية ف ي مدريد )مواده قابلة للنقل إىل أي موقٍع آخر( يُفتتح بالرت
معرض �ف

ي ذلك مجموعة 
علمية بمـا �ف مجموعـة أدوات التواصـل المتعلقـة بالسـنة الدولية )الشـعار، والمـواد الإ

طة المصـّورة، إلخ( وسـائل التواصل الجتماعـي، والأرسش

« الفّعال )عـرب التلفاز  ي تعزيز السـفر المسـؤول وإحـداث »التغيري
حملـة إعلميـة بشـأن دور السـّياح �ف

اتيجية للتواصـل الجتماعي( علنـات المطبوعة واسـرت والإ

علميـة والفعاليات حول العالـم والبحوث والقصص  ي لتسـليط الضوء عى الحملت الإ
و�ف موقـع إلكـرت

ي القطاع السـياحي.
ف �ف ي يرويها العامل�ي

عن السـياحة الـىت

ف مسابقة للمدّون�ي

علمية مع وسائل إعلم عالمية ومتخّصصة اكات الإ سلسلة من ال�ش

ويج لها ي تقودهـا منظمة السـياحة العالميـة وكافة الجهـات المعنيـة والرت
التنسـيق مـع المبـادرات الـىت

ي ترّكـز عى الرتقاء بالمعارف وتبادل الممارسـات الحسـنة 
عقـد سلسـلة مـن المؤتمـرات والفعاليات الىت

ي ذلك:
ف السـياحة المسـتدامة والتنمية، بمـا �ف حـول الروابـط ما ب�ي

ف )قيد التأكيد( مؤتمر دوىلي حول قياس السياحة وآثارها عى المقاصد، الفلب�ي  •
علم المؤتمر الخامس لمنظمة السياحة العالمية حول السياحة والإ  •

ي كافة 
ي خدمـة التنميـة �ف

إحيـاء يـوم السـياحة العالمـي تحـت عنـوان السـياحة المسـتدامة – أداة �ف  •
ي قطـر، البلـد المضيـف ليـوم السـياحة العالمـي 2017

أنحـاء العالـم و�ف
يـن الأّول/أكتوبـر  ي ت�ش

، �ف ف ي تشـنغدو، الصـ�ي
عقـد الجمعيـة العامـة لمنظمـة السـياحة العالميـة �ف  •

ي اطـار موضـوع السـنة الدوليـة
2017، �ف

ف حول تمويل السياحة لأغراض التنمية مؤتمر للمانح�ي  •

أنشطة 
منظمة 

السياحة 
العالمية



ي كانون الأول/ديسمرب 2017
ي جنيف، سوي�ا، �ف

حفل الختتام �ف

إصدار منشوٍر رئيسي حول السياحة والتنمية

( للسنة الدولية ف )سفري واحد أو أكرش برنامج للسفراء الخاّص�ي

ويــج وحشــد الدعــم للمبــادرات الرئيســية لمنظمــة الســياحة العالميــة  اســتخدام الســنة الدوليــة للرت
ي برنامــج الســياحة المســتدامة ضمــن إطــار الســنوات 

ي تنــدرج �ف
كائهــا عــى غــرار المبــادرات الــىت ورسش

ف  نتــاج المســتدامة، وبرامــج التنميــة الســياحية كتمك�ي امــج المتعلقــة بأنمــاط الســتهلك والإ العــ�ش للرب
المــرأة و/أو تشــغيل الشــباب عــن طريــق الســياحة عــى ســبيل المثــال

ــات  ــدة للســياحة المســتدامة وفقــاً لتوصي ات الجدي ــز الوعــي والتدريــب بشــأن حزمــة المــؤرسش تعزي
ات لرصــد أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة  اللجنــة الإحصائيــة للأمــم المتحــدة حــول إطــار المــؤرسش

لعــام 2030 وغاياتهــا

تقرير حول إحياء السنة الدولية يُرفع عام 2018 إىل الجمعية العامة للأمم المتحدة

ربــط الســنة الدوليــة بالمناســبات الجانبيــة الُمنّظمــة عــى هامــش المؤتمــرات والقمــم والفعاليــات 
والمبــادرات الدوليــة



فرص
الرعاية 

والشراكة



شاركوا معنا

ــات والقطــاع  ــن الحكوم ف الأشــخاص م ــ�ي ــن ملي ــوراً م ــي يجــذب جمه ــة انتشــار عالم للســنة الدولي
ي 

الخــاص والمنظمــات الدوليــة والأوســاط الأكاديميــة والمنظمــات غــري الحكوميــة والمجتمــع المــد�ف
والســّياح أنفســهم.

ي الســنة الدوليــة الســتفادة مــن حضــوٍر بــارز عــى الصعيــد العالمــي ومــن 
وتتيــح لكــم المشــاركة �ف

ي ظــّل مبــادرٍة عالميــة بــكّل مــا للكلمــة مــن معــىف تزخــر بفــرٍص 
التماهــي مــع قيــم الأمــم المتحــدة �ف

فريــدة للتواصــل.

ز أهمية الســياحة  ي تــرب
وســتتيح إســهاماتكم لمنظمــة الســياحة العالميــة تنفيــذ الأنشــطة المنّســقة الــىت

المســتدامة بوصفهــا أداة مــن أجــل التنمية.

ي ســتدعمونها خــلل الحتفــالت الممتــدة عــى مــدار الســنة فتشــمل مــن جملــة 
ــا الأنشــطة الــىت أّم

ــن  ــد م ــدار العدي ، وإص ــواىلي ــى الت ــف ع ــد وجني ي مدري
ــام �ف ــلق والختت ط ْ الإ ــىي ــرى حف ــوٍر أخ أم

ــة. ــة والمعــارض الدولي ــلت التوعي ــن حم ــر، فضــلً ع التقاري

ــتدامة  ــياحة المس ــة للس ويجي ــطة الرت ــة بالأنش ة حافل ف ــري ــنة مم ــع إىل س ــم، نتطل ــاركتكم ودعمك بمش
ــة. كمحــرك فعــال للتنمي
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كات والحكومات وتبدأ إنطلقاً من 50.000 يورو. مت ُحزم الرعاية خّصيصاً لل�ش ُصمِّ

ف عــى كافــة المســتويات عــى امتــداد الســنة  وســيتم تســليط الضــوء بوضــوح عــى الرعــاة الرســمي�ي
ي كافــة مــواد التواصــل والفعاليــات المتصلــة بالســنة.

ف علنــاً بإســهامهم الهــام �ف الدوليــة، وســُيعرت

كاء السنة الدولية �ش

: ي
اكة عى النحو الآ�ت تتوفر ُحزَم ال�ش

اكة الماسية بدءاً من 20.000 يورو ال�ش  •
اكة الذهبية بدءاً من 10.000 يورو ال�ش  •
اكة الفضية بدءاً من 5.000 يورو ال�ش  •

أصدقاء السنة الدولية

عــاٍت أقــل  يّ�نــا أن نرّحــب بـ»الأصدقــاء« الــذي يــوّدون النضمــام إىل الســنة الدوليــة مــن خــلل ترب
تبــدأ بـــ1.000 يورو.

ة الحتفــالت   ي طــوال فــرت
و�ف لكــرت حيــث ســيتم التعريــف عنكــم بصفــة »أصدقــاء« عــى موقعنــا الإ

الخاصــة بالســنة الدوليــة.

الرعاية المصّممة حسب الطلب

ي مهم وقد 
مـن المعـروف بالنسـبة لنـا بـأن العديـد مـن الجهـات الداعمة قـادرٌة عى توفـري دعٍم عيـىف

ي تخصيـص رعايتهـا لفعاليـاٍت وأنشـطة محـّددة. وبإمكاننـا تكييـف فـرص الرعايـة المصّممـة 
ترغـب �ف

ي أو مجمـوع قيمـة 
حسـب الطلـب وفقـاً لحتياجـات الجهـة الداعمـة، طالمـا أن قيمـة الدعـم العيـىف

ي يوازيـان قيمـة أيٍّ مـن فـرص الدعـم الُمشـار إليهـا أعـله.
المسـاهمات الماليـة والدعـم العيـىف

ومـن الممكـن أن تشـمل الرعايـة المصّممـة حسـب الطلـب دعم بعـض الفعاليـات الرفيعة المسـتوى 
طـلق والختتـام( أو أي نشـاط آخـر لمنظمـة السـياحة العالميـة يتعّلـق بالسـنة  ْ الإ )عـى غـرار حفـىي

ف سـابقاً.
َّ الدوليـة عـى النحـو المب�ي



الرعاةلمحة عن المنافع والمزايا
الرسميون

كاء الرش

اكة ماسية اكة ذهبيةرسش اكة فضيةرسش االأصدقاءرسش

يك” أو “صديق”  استخدام التسميات الرسمية الخاصة بالسنة الدولية  “راعي”، “رسش

ي الرسمي للسنة الدولية
و�ف لكرت ي عى الموقع الإ

و�ف لكرت وضع شعار الراعي ورابط لموقعه الإ

امج وكافة المواد ذات الصلة الخاصة بكافة الفعاليات الرسمية  وضع الشعار عى اللفتات والرب
للسنة الدولية 2017

وضع الشعار عى مواد التواصل الخاصة بالسنة الدولية )المعارض، مواقع التواصل 
الجتماعي والبيانات الصحفية(

ي كافة الفعاليات الرسمية للسنة الدولية 2017
الحصول عى دعوة للمشاركة �ف

ي المساحات الجتماعية المتاحة لكافة الفعاليات 
ويجية للعرض �ف فرصة توفري المواد الرت

الرسمية للسنة الدولية 2017

فرص التعرف و التقاط الصور مع الجهات المعنية الرئيسية

العلم والتنويه خلل افتتاح كافة الفعاليات الرسمية للسنة الدولية 2017

ي كافة التقارير الصادرة لمناسبة 
ٍ كبري للشعار �ف

ف
ّ ف وإبراز الحضور من خلل إفراد حري

ّ فرصة للتمري
السنة الدولية

علمية الرسمية المتصلة بالسنة الدولية 2017 ي العروض الإ
شارة إىل الراعي �ف الإ

ْ الإطلق والختتام فرصة لتقديم كلمة خلل حفىي

فرصة لتقديم كلمة خلل الفعاليات الرسمية للسنة الدولية 2017

ي اللجنة التوجيهية للسنة الدولية
دعوات للمشاركة �ف



لالتصال واالستفسار
iy2017@unwto.org : ي

و�ف لكرت يد الإ ي حال كانت لديكم أّي استفسارات، الرجاء التواصل عرب الرب
�ف

ويدكــم بكامــل المعلومــات  ف إن كافــة استفســاراتكم موضــع ترحيــب، وفــرق العمــل لدينــا عــى أهّبــة الســتعداد لرت

ي ســبيل التنميــة.   
ي الســنة الدوليــة للســياحة المســتدامة �ف

ي تتيحهــا المشــاركة �ف
حــول الفــرص الفريــدة الــىت
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