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يوم السياحة العالمي يوم السياحة العالمي 20212021: السياحة من أجل نمو شامل: السياحة من أجل نمو شامل

ن العام لمنظمة السياحة العالمية رسالة من الأم�ي

ي السفر واالستكشاف هي رغبة عالمية، ولذلك يجب أن تكون السياحة متاحة أمام 
نسان �ف إن رغبة االإ

الجميع ليستمتعوا بها.

وكذلك يجب أن تتاح أمام الجميع ما تولده السياحة من فوائد اجتماعية واقتصادية عديدة.

يوم السياحة العالمي 2021 يسلط الضوء عىل قوة »السياحة من أجل نمو شامل”.

ي عىل كل مستوى 
ي تأ�ت

امنا بأنه، مع نمو السياحة، ستظهر الفوائد ال�ت ف باالحتفال بهذا اليوم، نعلن ال�ت
كة عائلية. ان إىل أصغر �ش كة ط�ي من قطاعنا الواسع والمتنوع، من أك�ب �ش

ي قدًما ونعمل عىل بناء عالم أك�ش ازدهاًرا وسالًما من خالل 
اليوم، نؤكد مجددا تعهدنا بأنه بينما نم�ف

السياحة، فإننا لن ندع أحدا يتخلف عن الركب.

ي الوقت المناسب. فلدى توقف السفر الدوىلي بسبب الوباء اتضحت أهمية 
ي �ف

وري يأ�ت إنه لتعهد �ف
ي مجتمعاتنا.

السياحة �ف

ي كث�ي من االأماكن، كان 
الشعور بالوطأة االقتصادية واالجتماعية ساد خارج نطاق القطاع نفسه. و�ف

ًرا عىل االإطالق. أفراد المجتمع االأك�ش ضعًفا هم االأك�ش ت�ف

ي أن يدعم الجميع رؤية أفضل للسياحة. بهذه الطريقة فقط يمكن 
العمل من أجل نمو شامل يع�ف

ي الوقت 
ي أمس الحاجة إليها �ف

ي هي �ف
الستئناف السياحة أن يصل إىل االأشخاص والمجتمعات ال�ت

، ويمكن بناء االأسس لمستقبل أفضل للجميع. الحاىلي

كات وادعوهم لالنضمام  ، والحكومات، والمقاصد وال�ش ف أرحب بجميع أعضائنا، واالأعضاء المنتسب�ي
ي هذا اليوم الذي يُحتفل به وقد باتت أهمية السياحة لكل جزء من مجتمعاتنا أك�ش وضوًحا من 

إلينا �ف
. أي وقت م�ف
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