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13البند   
، واعتماد 2019و 2018یوم السیاحة العالمي: معلومات عن أنشطة 

 2021وسنة  2020 الشعارات، وتحدید البلدان المضیفة لسنة

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة

والتحضیرات  2018في بتقریر األمین العام حول االحتفال بیوم السیاحة العالمي  تحیط علًما .1
 ؛2019في الجاریة الحتفاالت  یوم السیاحة العالمي 

والترویج لدور السیاحة في  2019في الدول األعضاء على االحتفال بیوم السیاحة العالمي  تشّجع .2
تعزیز تحسین التعلیم دعما لتحسین نوعیة العمالة في السیاحة وبرنامج األمم المتحدة المساھمة في 
 للعمل الالئق؛

على استضافة االحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة العالمي  ھنغاریا والھندلحكومتَي  شكرھاتعبّر عن  .3
 ؛ 2019و 2018لعاَمي 

: "السیاحة والتنمیة الریفیة"، وتحدد السوق 2020 ةالشعار المقترح لیوم السیاحة العالمي لسن تقرّ  .4
 ؛2020سیاحة العالمي في الجنوبیة المشتركة الستضافة اإلحتفاالت الرسمیة بیوم ال

  لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة. قرار.مشروع  ھذا 1

 
تنفیذي ملخص  

 
 18-16(باكو، أذربیجان،  110على توصیة المجلس التنفیذي في دورتھ  التصدیقالجمعیة العامة مدعوة إلى 

) لتحدید السوق الجنوبیة المشتركة (األرجنتین، البرازیل، باراغواي، أوروغواي) مضیفا 2019حزیران/یونیو 

"السیاحة والتنمیة الریفیة". یأتي ھذا اإلقتراح بناء  ، تحت شعار2020لإلحتفال الرسمي بیوم السیاحة العالمي في 

 على اقتراح اللجنة اإلقلیمیة للقارة األمریكیة.

 

، 2019أیلول/سبتمبر  10تصدر عن اللجنة اإلقلیمیة ألفریقیا ( 2021التوصیة ببلد مضیف لیوم السیاحة العالمي في 

یف الذي ینبثق عن إلى المصادقة على تسمیة البلد المض سانت بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي). والجمعیة العامة مدعوة

 ضافة إلى الشعار ذي الصلة.ھذا اإلجتماع، إ
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: "....."، وتحدد ..... الستضافة 2021 ةالشعار المقترح لیوم السیاحة العالمي لسن تقرّ و .5
 ؛2021اإلحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة العالمي في 
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   2019 لسنةوالتحضیرات  2018 في حتفاالتإلیوم السیاحة العالمي: ا -أوال 

 
الستضافة یوم السیاحة العالمي  والھند ھنغاریامن  والعشرین كّال  الثانیةالجمعیة العامة في دورتھا  عینت .1

 ، واعتماد الشعاَرین التالیَین لالحتفاالت الرسمیة: 2019و 2018لعاَمي 

 :  السیاحة والتحول الرقمي2018یوم السیاحة العالمي  -

  والعمالة: مستقبل أفضل للجمیع: السیاحة 2019یوم السیاحة العالمي  -

 

 2018یوم السیاحة العالمي  -الف 
 

في مدینة   2018ھنغاریا بتنظیم اإلحتفال بیوم السیاحة العالمي لسنة منظمة السیاحة العالمیة وحكومة  قامت .2

أن الدعم السیاسي أساسي لوضع السیاحة في  ھو المؤتمرالتي أسفر عنھا ستنتاجات إلأھم ا ومنبودابست. 

وزراء  خالل اإلحتفال الذي استقطب ھذا الشعور ولقد ساد صمیم جدول األعمال العالمي لالبتكار والرقمیة.

د األعمال ، من رواةوممثلین سیاسیین رفیعي المستوى على جمیع المستویات الحكومی بلدانمن عدة 

 مستثمرین والمبتكرین الرئیسیین.، وكذلك الالمحلیین إلى الوطنیین

 

لرواد  متسابقًا من المتأھلین لنھائیات مسابقة السیاحة العالمیة األولى 20 قدم، خالل االحتفال الرسمي .3

مشاریعھم اإلبتكاریة التي لھا إمكانیة إحداث أثر خارق ل أمام أقطاب السیاحة عروضھمالمشاریع الصغیرة 

كان  والمعلوم ھو أن المسابقة. بلدا 133من  متسابق 3000تم اختیارھم من بین أكثر من ولقد . في القطاع

إیجاد من أجل  ،الرائدة في السیاحة ھا من قبل كل من منظمة السیاحة العالمیة وشركة غلوبالیاقد تم إطالق

 أن تغیر الطریقة التي نسافر بھا. لھا االبتكار ویمكن تستفید منمشاریع 

 

 التبصر على نحو حاسم لىوع، على الندوات جدیًدا قائًما نمطااستحدث  2018یوم السیاحة العالمي لسنة  .4

المنعش ھو إقرار  النمطھذا وإن في الجھات الفاعلة والمبادرات التي تقود التحول الرقمي في قطاع السیاحة. 

، فإنھ یتمشى مع الجھود لى ذلكمن ھذا النوع. عالوة ع احتفاللمشاركین لحضور من ابالجھد المطلوب 

 قطاع السیاحة.لم منظمة السیاحة العالمیة قیمة ألعضائھا ویتقد یةابتكار كیف بشأنالشاملة المبذولة 

 

موقع  فيفي البرنامج الممیز  ،مع تركیزه القوي على أھمیة المشاركین ،یوم السیاحة العالميتجدید  ویتجلى .5

فیر أھداف ملموسة یتماشى ذلك مع اھتمام منظمة السیاحة العالمیة بتوو. اإلنترنتیوم السیاحة العالمي على 

 والجھود المرتبطة بھا من أجل نجاحھا. الفعالیات، مع إضافة قیمة الستضافة ھذه وقابلة للتنفیذ

 

 2019یوم السیاحة العالمي   -باء 

 

ستشمل وفي الھند. على قدم وساق جاریة  2019 في یوم السیاحة العالميبلالحتفاالت الرسمیة  التحضیرات .6

، "قدر أكبر وافضل من فرص العملاالحتفاالت لجنة من الخبراء حول "تعظیم إمكانات السیاحة لتوفیر 

یف خبراء التوظالسیناقش و. وفرص العملتمشیاً مع التركیز الخاص لھذا العام على التعلیم والمھارات 
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ة للتكیف مع بیئة كیفیة تطویر مھارات رأس المال البشري في مجال السیاحو، والتنمیة االقتصادیة والسیاحة

، والذكرى المئویة لتأسیس منظمة العمل للعمل الالئق ألمم المتحدةابرنامج  وذلك إزاء، العمل المتغیرة

 .2019الدولیة التي یتم اإلحتفال بھا طوال 

 

 حلقة، وسیعقدون بیوم السیاحة العالميفاالت الرسمیة إلى االحت المنتسبون، سینضم األعضاء للمرة األولى .7

 عمل مخصصة حول "السیاحة وفرص العمل في المستقبل".

 

عمل األعضاء المنتسبین على تعزیز التركیز  وحلقة یوم السیاحة العالميستعمل تركیبة فریق خبراء و .8

 توفیر نتائج، والذي یركز على 2018السیاحة العالمي لسنة یوم العملي الجدید الذي تم إطالقھ بمناسبة 

 .یومھذا ال، مع إضافة قیمة الستضافة ملموسة للمشاركین في االحتفاالت

 

في الھند تحت شعار  2019بیوم السیاحة العالمي لسنة  اإلحتفاالتنضمام إلى مدعوون لالاألعضاء  .9

وم األمم ھو ی فیوم السیاحة العالمينطاق واسع في بلدانھم.  ، وذلك على: مستقبل أفضل للجمیع"والعمالة"السیاحة 

، مع بصوت واحد والتكلماحة لرفع صوتھ فرصة فریدة لقطاع السیلإنھا ولسیاحة. ذو الصلة باالمتحدة الدولي الوحید 

 وما بعدھا. 2030إبراز مساھمة قطاع السیاحة في خطة التنمیة المستدامة لعام 

 

على الموقع الرسمي  لوقائعھمونرحب بھم للترویج  یوم السیاحة العالمي،استخدام مواد  ع األعضاء علىشجَ ی .10

 .یوم السیاحة العالميلـ

 2021وسنة  2020یوم السیاحة العالمي والبلدان المضیفة لسنة   شعارات -ثانیا 

كالة بصفتھا و، أن تراعي منظمة السیاحة العالمیةقررت الجمعیة العامة في دورتھا الخامسة عشرة  .11

، یوم السیاحة العالمي شعاراتاختیار  لدى، قدر اإلمكانومتخصصة تابعة لألمم المتحدة، في المستقبل 

 .واألیام التي أعلنتھا األمم المتحدة المعتمدة للسنوات الدولیة الشعارات

 

 بلدینعینت الجمعیة العامة مالیزیا وقطر  ،(XV)470 : بموجب القرار لیوم السیاحة العالميالبلدان المضیفة  .12

، أقرت الجمعیة العامة . وبموجب القرار نفسھ2005و  2004مضیفتین لیوم السیاحة العالمي في عامي 

الجغرافي التالي على احتفاالت یوم السیاحة العالمي  التسلسلوقررت أن ینطبق  ،اقتراح المجلس التنفیذي

 ،شرق آسیا والمحیط الھادئ ،أفریقیا القارة األمریكیة، ،جنوب آسیا ،: أوروبا2006في عام  بدأتالتي 

 .والشرق األوسط

 

، وافق )2019مایو أیار/ 16، (ال أنتیغوا، غواتیماال للقارة األمریكیةبناًء على توصیة اللجنة اإلقلیمیة  .13

األرجنتین والبرازیل ( المشتركة ح أن تكون السوق الجنوبیةعلى اقترا 110 في دورتھالمجلس التنفیذي 

ول سیكون ھذا أو. 2020 في السیاحة العالميیوم لالحتفال الرسمي ب مضیفاوباراغواي وأوروغواي) 

 لإلحتفال بھذا الیوم.وانعكاًسا لألھمیة المتجددة وم السیاحة العالمي یاستضافة مشتركة على اإلطالق ل
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صلة في سیاق یوم السیاحة  ولیس لذلك  (A/RES/73/252) ""السنة الدولیة لصحة النباتھو  2020 .14

 .العالمي

 

وتفاعلھا  -مع مالحظة األھمیة المتزایدة للتنمیة الریفیة على جدول األعمال السیاسي في جمیع أنحاء العالم  .15

، من الضغط العام على المناطق الحضریة، ولبنیة التحتیة، وتطویر اواصل مع الھجرة الداخلیة والسكانالمت

فرص على طول سلسلة الوضع جید لتقدیم مساھمة ذات مغزى لتولید مالسیاحة في  ،أمور أخرى جملة

المقترح لیوم  الشعار، فإن غیر الحضریة. في ظل ھذه الخلفیة القیمة االقتصادیة واالجتماعیة في البیئات

 ".للجمعیة العامة ھو: "السیاحة والتنمیة الریفیة 2020السیاحة العالمي 

 

سبتمبر أیلول/ 10، ستقدم اللجنة اإلقلیمیة ألفریقیا (ذلك فضال عن. 2021عام  شعارعن  بعد لم یتم اإلعالن .16

. 2021 في مضیفة لیوم السیاحة العالميالدولة بال، االتحاد الروسي) توصیة ، سانت بطرسبرغ2019

 .الشعار ذي الصلةعلى ولجنة ال الذي ترشحھیُطلب من الجمعیة العامة التصدیق على البلد المضیف وس

 

* * * 
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