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  ،، واعتماد الشعارات2017و 2016يوم السياحة العالمي: معلومات عن أنشطة  

 2019وسنة  2018وتحديد البلدان المضيفة لسنة 

  2017للعام  والتحضيرات 2016يوم السياحة العالمي: احتفاالت العام  .أوال

رت الجمعية العامة في دورتها الواحدة والعشرين اختيار كّل من تايلند وقطر الستضافة يوم السياحة العالمي   قرَّ 1.

 ، واعتماد الشعاَرين التاليَين لالحتفاالت الرسمية: 2017و 2016لعاَمي 

 إلى السياحة تعزيز الوصول الشامل –السياحة للجميع :  2016يوم السياحة العالمي  -

مع السنة الدولية للسياحة  انسجاًماأداةٌ من أجل التنمية،  –: السياحة المستدامة 2017احة العالمي يوم السي -

 . 2017المستدامة من أجل التنمية 

 2016يوم السياحة العالمي .ألف 

، في تايلندبتنظيم من منّظمة السياحة العالمية وحكومة ، 2016وم السياحة العالمي يجرت االحتفاالت الرسمية بـ  2.

تشا، ووزراء السياحة، والقطاع الخاّص، -أو-شانتتايلند، الجنرال برايوت  رئيس وزراءأقيَم الحدث بحضور بانكوك. مدينة 

 وممثّلين من المجتمع المدني واإلعالم من كافة أنحاء العالم. 

كافة المعنيين  "احةإلى السي "السياحة للجميع: تعزيز الوصول الشامل 2016إعالن يوم السياحة العالمي يدعو   3.

 إلى: 

زام الحكومات يتعّزز التوأن  حقيقٍة واقعة،ضمان أن يتحّول الحّق في التمّتع بالسياحة من قبل الجميع إلى  -
 ص الوصول للجميع من خالل إجراءاٍت ملموسة؛ روالشركات بتحسين ف

العمل على التوعية والتدريب من أجل الحّد من العوائق ضمن القطاع سواء على مستوى الحواجز الماّدية   -
 أو العوائق المرتبطة بالمواقف، والتمّكن من االستفادة من المنافع التنافسية األكيدة لالستثمار في السياحة للجميع؛ 

بنى تحتية ومنتجات وخدمات سياحية جديدة  تطبيق مبادئ التصميم الشامل/التصميم للجميع لدى تطوير -
 وتحسين تلك الموجودة حالًيا؛ 

وبصيغ منتجات والخدمات، إتاحة الوصول إلى كافة المدى ة ودقيقة حول يتعزيز توفير معلومات موضوع -
خالل  ، بهدف تمكين المسافرين من إجراء تقييم دقيق لما إذا كانت ستتّم تلبية احتياجاتهم الخاّصةللجميع متاحة

 تجربة السفر برّمتها؛ 
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تعميم مبدأ الوصول الشامل في السياسات السياحية وعبر سلسلة اإلمداد السياحية بهدف ضمان عدم وجود  -
 أّي ثغرات وتمّكن الجميع من التمّتع بشكٍل كامل بتجربة سياحية سلسة؛ 

وضع سياسات وممارسات  على المستويات كافة، بما يتيح المعنيةالجهات  مختلف شجيع التعاون بينتو -
 عملية متناسقة ومحّدثة في مجال السياحة المتاحة للجميع. 

.4 موقع الكتروني خاّص بيوم السياحة العالميعلى إنشاء  2016اشتملت الحملة الخاّصة بيوم السياحة العالمي  

صل االجتماعي ونشر الوثائق على شبكات التواحملٍة إطالق لإلعالن عن االحتفاالت الجارية حول العالم، باإلضافة إلى 
 التالية: 

الممارسات الجّيدة في سلسلة اإلمداد السياحية  – إلى السياحة تعزيز الوصول الشامل –السياحة للجميع  -
اإلسبانية  ”ONCE“سة ومؤسّ  (ENAT) للجميع بالتعاون مع الشبكة األوروبية للسياحة المتاحة المتاحة للجميع

 لإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقات، باإلضافة إلى

 –: السياحة المتاحة للجميع 1دليل السياحة المتاحة للجميع: المبادئ واألدوات وأفضل الممارسات، الجزء  -
اإلسبانية لإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقات  ”ONCE“سة مؤسّ الصادر بالتعاون مع التعريف والسياق 

، والذي ُنِشَر باالنكليزية بدعٍم من منّظمة السياحة الكورية (ENAT) الشبكة األوروبية للسياحة المتاحة للجميعو
(KTO) 

فشّكلت فرصًة فريدة للترويج لقيمة السياحة المتاحة للجميع،  مأقيمت االحتافالت في العديد من المقاصد حول العال  5.

احة العالمية بشأن نّظمة السيتوصيات موكذلك العمل الجاري في هذا المجال من قبل منّظمة السياحة العالمية، بما في ذلك 
ة المتاحة للجميع احنّظمة السياحة العالمية بشأن السيتوصيات مو (2016المعلومات المتاحة للجميع في السياحة )

(2013). 

 2017يوم السياحة العالمي   باء. 

ن  قطرفي  2017يوم السياحة العالمي التحضيرات لالحتفاالت الرسمية بـ  ملتًقى جارية على قدٍم وساق، وستتضمَّ 6.

أّوالً( النمو االقتصادي المستدام، : 2017للسنة الدولية  كائز الخمسفكرًيا رفيع المستوى وجلسات مؤتمرات تتناول الر
، يتغّير المناخالالموارد وحماية البيئة و استخدام والحّد من الفقر، ثالًثا( كفاءة وتوليد فرص العملاالجتماعي  الدمجثانًيا( 

 ، وخامًسا( التفاهم المتبادل والسالم واألمن. واإلرث الثقافيرابًعا( القيم والتنّوع 

ع  السياحة " شعار تحت 2017 العالمي السياحة بيوم االنضمام إلى الفعاليات في قطر واالحتفال على األعضاء ُيشجَّ 7.

 قطاع مساهمة على الضوء إللقاء الفرصة هذه وانتهاز واسع في بلدانهم، نطاق على "من أجل التنميةأداةٌ  –المستدامة 
 أهداف التنمية المستدامة.  في السياحة

في نهاية شهر تّموز/يوليو، سيتّم إنشاء موقع الكتروني خاّص بيوم السياحة العالمي كما سيتّم إطالق حملة إعالمية   8.

ع األعضاء على استعمال المواد الخاّصة بيوم السياحة العالمي والترويج لفعالياتهم عبر الموقع  لهذا الغرض. ُيشجَّ
 لمي. االلكتروني الرسمي الخاّص بيوم السياحة العا

 2019و 2018شعارات يوم السياحة العالمي والبلدان المضيفة لعاَمي   ثانيا.

رتشعارات يوم السياحة العالمي:   ة الجمعية قرَّ .9 العالمية، السياحة لمنظمة ينبغيأّنه  عشرة الخامسة دورتها في العامَّ

 في العالمي السياحة يوم شعارات اختيارها لدى المستطاع قدر تراعي أن المّتحدة، لألمم تابعة متخّصصة وكالة بصفتها
 .عالمية تعلنها التي األّيامو للسنوات المّتحدة األمم تتبناها التي الشعارات المستقبل،

)السنة الدولية للغات األصلية( ليس  2019لم يُعلَن بعد وشعار العام  2018شعار األمم المتّحدة للعام نظًرا إلى أّن   10.

وافق المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة على الشعاَرين التاليَين، على أن احة العالمي، ذا صلة في سياق يوم السي

 : (CE/DEC/4(CV))يتّم اقتراحهما على الجمعية العامة 

 : السياحة والتحّول الرقمي 2018يوم السياحة العالمي  -
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 جميع : السياحة وفرص العمل: مستقبلٌ أفضل لل2019يوم السياحة العالمي  -

ة الجمعية عيَّنتالبلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي:   .11 وقطر ماليزيا من ( كالً XV)470 قرارها في العامَّ

ة الجمعية أيَّدت نفسه، القرار وفي. 2005و 2004 في العالمي السياحة يوم الستضافة رت التنفيذي المجلس اقتراح العامَّ  وقرَّ
 القارة آسيا؛ جنوب أوروبا؛ :2006 من ااعتبارً  العالمي السياحة يوم احتفاالت الستضافة التالي الجغرافي الترتيب اعتماد

 األوسط الشرقو الهادئ؛ والمحيط  آسيا شرق أفريقيا؛ ؛األميركية

وفي هذا الصدد، ُطلَِب من المجلس التنفيذي، بناًء على توصية اللجنة اإلقليمية ألوروبا واللجنة اإلقليمية المشتركة   12.

بيوم لشرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، على التوالي، أن يوافق على البلَدين التالَيين الستضافة االحتفاالت الرسمية 
 :ا على الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرينم، بغية اقتراحه2019و 2018العالمي للعاَمين  السياحة

 : هنغاريا 2018يوم السياحة العالمي  -

 : الهند 2019يوم السياحة العالمي  -

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل ثالثًا. 

.13 :أنمدعوة إلى  الجمعية العامة 

  الحتفاالتوالتحضيرات الجارية  2016يوم السياحة العالمي ب حتفالاالالعام حول  األمينا بتقرير تحيط علمً  (أ )

 ؛2017 يوم السياحة العالمي

والترويج لدور السياحة في المساهمة في  2017تشّجع الدول األعضاء على االحتفال بيوم السياحة العالمي  (ب )

 هداف التنمية المستدامة؛ وتحقيق أ –االقتصادية واالجتماعية والبيئية  –الركائز الثالث لالستدامة 

وقطر على استضافة االحتفاالت الرسمية بيوم السياحة العالمي لعاَمي  تايلندتعبّر عن امتنانها لحكومتَي  (ج )

 ؛ 2017و 2016

 على النحو اآلتي:  2019و 2018تقّر الشعارات المقترحة لالحتفاالت بيوم السياحة العالمي لسنتَي  (د )

  الرقمي والتحّول السياحة: 2018 -

 للجميع؛ أفضل مستقبلٌ : العمل وفرص السياحة: 2019 -

على  2019و 2018وتحّدد هنغاريا والهند الستضافة االحتفاالت الرسمية بيوم السياحة العالمي في عاَمي  (ه )

 التوالي. 
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