
 

 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

لقرار
 

A/24/13 
Madrid, 28 August 2021 
Original: English 

 13 البند 
 سنة معلومات عن أنشطةیوم السیاحة العالمي: 

، واعتماد الشعارات، وتحدید 2021وسنة  2020
 2023وسنة  2022البلدان المضیفة لسنة 

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة

 ؛20222بتقریر األمین العام حول االحتفال بیوم السیاحة العالمي في  تحیط علًما .1
 

شكرھا .2 عن  في    اتلحكوم  تعبّر  األعضاء  المشتركة  الدول  الجنوبیة  (األرجنتین    )،میركوسور(السوق 
میركوسور) إلى  المنتسبة  (الدولة  تشیلي  إلى  باإلضافة  وأوروغواي)  وباراغواي  ولحكومة  والبرازیل   ،

   ، تعاطفا؛2021وسنة  2020لسنة على استضافة االحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة العالمي  ،كوت دیفوار

علما أحاطت  لإل  وقد  المقترحة  وللشعارات  المضیفة  البلدان  السنتین باقتراح  في  العالمي  السیاحة  بیوم  حتفاالت 
 ،التالیتین

 ، كل مع شعاره:2023و  2022البلدان اآلتیة الستضافة یوم السیاحة العالمي في تحدد  .3
 : (البلد)، "مفھوم جدید للسیاحة" 2022 -
 : (البلد)، "السیاحة واإلستثمار األخضر" 2023 -

  

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

 2021یقدم ھذا التقریر قبل اإلحتفال بیوم السیاحة العالمي  2

 
 ملخص تنفیذي 

 
اللجنة اإلقلیمیة لمنظمة السیاحة العالمیة لشرق آسیا تصدر عن    2022التوصیة ببلد مضیف لیوم السیاحة العالمي في 

لجنة   مع  والثالثین  الثالث  المشترك  اجتماعھا  في  الھادئ  ل والمحیط  النكا،  المنظمة  (سري  آسیا   22-21جنوب 
السابع واألربعین (الریاض،    اجتماعھا  في  ،اإلقلیمیة للشرق األوسط  لجنة . وبناء عل توصیة ال)2021سبتمبر  أیلول/

لیوم السیاحة كبلد مضیف  المملكة العربیة السعودیة  ، تم ترشیح  )2021مایو  أیار/  27-26لكة العربیة السعودیة،  المم
  .2023 في العالمي

دورتھ   في  التنفیذي  المجلس  توصیات  على  المصادقة  إلى  مدعوة  العامة  أیلول/سبتمبر    17-15(  112والجمعیة 
   ، تبلیسي، جورجیا) لإلحتفاالت القادمة:2020

 ، یستضیفھ إقلیم شرق آسیا والمحیط الھادئ: "مفھوم جدید للسیاحة"2022یوم السیاحة العالمي  -
 ، یستضیفھ إقلیم الشرق األوسط: "السیاحة واإلستثمار األخضر"2023یوم السیاحة العالمي  -
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   2021والتحضیرات لسنة  2020یوم السیاحة العالمي: اإلحتفاالت في  -أوال 

 2020یوم السیاحة العالمي 
 

عام   .1 استضافت  2020في  حیث  اإلقلیمي،  دون  المستوى  على  مرة  ألول  العالمي  السیاحة  یوم  نُظم   ،
في   األعضاء  (الدول  الجنوبیة  المشتركة  وباراغواي  میركوسورالسوق  والبرازیل  (األرجنتین   (

الرسمیة تحت شعار  إلى میركوسور) االحتفاالت  المنتسبة  (الدولة  تشیلي  إلى  باإلضافة  وأوروغواي) 
 .19-"السیاحة والتنمیة الریفیة"، وذلك على نحو افتراضي في ظل القیود العالمیة بسبب وباء كوفید 

 
إمكانات    .2 برزت  الرئیسیة  االستنتاجات  بین  لتعزیز  من  ومحرك  للعمالة  ومولد  للنمو  كمحفز  السیاحة 

الھجرة   والحد من  والثقافي وتعزیزه،  الطبیعي  التراث  والحفاظ على  الریفیة،  المجتمعات  في  االندماج 
الحضریة. وأكدت االحتفاالت أھمیة التعاون الدولي والدعم السیاسي الستئناف السیاحة، كما استقطبت  

و دول  عدة  من  وزراء  الحكومیة، مشاركة  المستویات  جمیع  على  المستوى  رفیعي  سیاسیین  ممثلین 
 .باإلضافة إلى رواد األعمال والمستثمرین والمبتكرین

 
، تم تقدیم الفائز بالمسابقة اإلسبانیة الثانیة للشركات السیاحیة الناشئة 2020بمناسبة یوم السیاحة العالمي   .3

اإلبتكاریة التي لھا القدرة على مساعدة القطاع على إلى المستثمرین وأقطاب السیاحة لعرض المشاریع  
 .اإلنتعاش

 
تأثیًرا إعالمیًا لم یسبق لھ مثیل، وذلك باحتمال   2020مقارنة باالحتفاالت السابقة، أحدث اإلحتفال في   .4

 .ملیون مستخدم 141الوصول 
 

، مع تركیزه القوي  2018وتواصل ھذه النتائج التأكید على جدوى تجدید یوم السیاحة العالمي منذ عام   .5
على النتائج لتكون متسقة مع غرض تحقیق أھداف ملموسة وقابلة للتنفیذ ویمكن اإلفادة منھا، مع إضافة 

 القیمة الستضافة اإلحتفال بھذا الیوم.
 

 2021یوم السیاحة العالمي 
 

أثناء صیاغة ھذا التقریر، كانت االستعدادات جاریة على قدم وساق لالحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة  .6
في كوت دیفوار. وتشمل ھذه االحتفاالت تشكیل لجنة خبراء حول "كیف یمكن للسیاحة   2021العالمي  

"السیاحة   العام  ھذا  یتماشى مع شعار  بما  الشامل"،  النمو  إلى مستوى فرص  ترقى  النمو  أن  أجل  من 
 . 19-الشامل"، مع خبراء في التنمیة الدولیة، والنمو الشامل، والسیاحة، وذلك في ظل وباء كوفید 

 
وألول مرة، من المتوقع أن ینضم سفراء السیاحة في منظمة السیاحة العالمیة إلى االحتفاالت الرسمیة   .7

ن تأثیر اجتماعي واقتصادي وللمساعدة  بیوم السیاحة العالمي، وذلك لزیادة الوعي العام بما للسیاحة م
 .في الوصول إلى جماھیر جدیدة

 
تعزیز   .8 یواصل  السیاحة سوف  العالمي ومشاركة سفراء  السیاحة  یوم  بمناسبة  لجنة خبراء  تشكیل  وإن 

 .2018التركیز الجدید الموجھ نحو النتائج الذي بدأ باإلحتفال بیوم السیاحة العالمي 
 

  .دام مواد یوم السیاحة العالميواألعضاء مدعوون إلى استخ .9
 

 2023وسنة  2022  في سنةالمضیفة لیوم السیاحة العالمي  البلدان
 

القرار   .10 الترتیب  (XV)470بموجب  تطبیق  وقررت  التنفیذي  المجلس  اقتراح  العامة  الجمعیة  أیدت   ،
عام    الجغرافي في  تبدأ  التي  العالمي  السیاحة  یوم  احتفاالت  على  آسیا  ،أوروبا:  2006التالي    ، جنوب 

 .والشرق األوسط ،شرق آسیا والمحیط الھادئ ،أفریقیا  األمریكیة،القارة 
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، اللجنة اإلقلیمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ واللجنة اإلقلیمیة 113دعا المجلس التنفیذي ، خالل دورتھ  .11

 2023وسنة    2022لیوم السیاحة العالمي في سنة  للبلدان المضیفة    توصیتھللشرق األوسط إلى تقدیم  
)CE / DEC / 7 (CXIII) .( 

 
ستقدمھا اللجنة اإلقلیمیة    2022فإن توصیة البلد المضیف للیوم العالمي للسیاحة لعام    وفي ھذا الصدد ، .12

لمنظمة السیاحة العالمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ في اجتماعھا المشترك الثالث والثالثین مع لجنة 
 ، افتراضي). 2021 سبتمبرأیلول/جنوب آسیا لمنظمة السیاحة العالمیة (

 
ل .13 قدمت  وقد  (الریاض،  ھذا،  واألربعین  السابع  اجتماعھا  في  األوسط،  للشرق  اإلقلیمیة  المنظمة  جنة 

)، توصیة بأن تكون المملكة العربیة السعودیة البلد  2021أیار/مایو    27-26المملكة العربیة السعودیة،  
 .2023المضیف لیوم السیاحة العالمي 

 
لالحتفاالت   .14 المضیفة  البلدان  إقرار  یُقترح  أعاله،  المذكورتین  اإلقلیمیتین  اللجنتین  توصیة  على  وبناء 

العالمي   السیاحة  بیوم  العالمي    2022الرسمیة  السیاحة  والعشرین   2023ویوم  الرابعة  الدورة  في 
 للجمعیة العامة.  

 
إلى الدول األعضاء الراغبة في   )(XXI)662(وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعیة العامة طلبت في قرارھا   .15

استضافة اجتماع لمنظمة السیاحة العالمیة خارج المقر أن توفر الشروط المنصوص علیھا في االتفاق  
المرفق الثاني.  الك  )A/21/8(II)(f)(  بالوثیقة  U49Tالنموذجي  جمیع ومرفق  النموذجي  االتفاق  ھذا  یتضمن 

ویتبع سیاسة   ،منظمة السیاحة العالمیة  ات أشكال الحمایة القانونیة الالزمة لجمیع المشاركین في اجتماع
الشأن.   ھذا  في  المتخصصة  ووكاالتھا  المتحدة  األمم  في  ووممارسات  ترغب  دولة  أي  على  یجب 

لعقد  العالمیة أن تقبل أحكام وشروط االتفاق النموذجي قبل التخطیط    منظمة السیاحةلاستضافة اجتماع  
تعتبر شروط وأحكام االتفاق،  وإبرام االتفاق.    لدىمن أجل ضمان عدم وجود عقبات رئیسیة    اإلجتماع

لجمیع  االجتماع  مكان  وإلى  من  دون عوائق  والوصول  والحصانات،  باالمتیازات  یتعلق  فیما  سیما  ال 
مع  أو  العالمیة المدعوین  السیاحة  لمنظمة  اجتماع  أي  الستضافة  أساسیة  شروًطا  المناسبة  األمان  اییر 
 بعیدًا عن المقر. 

 
 

 2023و  2022یوم السیاحة العالمي  شعارات -ثانیا

 

التالیة الحتفاالت یوم السیاحة   الشعارات، على الجمعیة العامة    113خالل دورتھ    التنفیذي،اقترح المجلس   .16
 / CE / DEC(  2023" لعام  السیاحة واإلستثمار األخضرو "  2022" لعام  مفھوم جدید للسیاحةالعالمي: "
7 (CXIII). ( 

 
العالمي   .17 السیاحة  لیوم  الشعار 2022بالنسبة  یُقترح  الھادئ،  والمحیط  آسیا  شرق  إقلیم  سیستضیفھ  الذي   ،

جدید   مفھوم   " عام  التالي:  یشھد  أن  المتوقع  فمن  وباء    2022للسیاحة".  أعقاب  في  السیاحة  بناء  إعادة 
. وبما أن السیاحة كانت من بین القطاعات األكثر تضرًرا من الوباء، فقد برزت أھمیة القطاع 19-كوفید 

 .رةأیًضا بقوة من حیث القبول السیاسي واإلداري واإلعالمي واالجتماعي على نطاق واسع خالل ھذه الفت
 

وسوف یتناول ھذا الشعار التقدم المحرز في أعقاب الوباء وكیف تمّكن واضعو السیاسات وقطاع السیاحة   .18
من تكییف السیاحة وإعادة التفكیر فیھا لجعل القطاع أكثر مرونة ولضمان أنھ یسیر على المسار الصحیح 

 .2030نحو خطة التنمیة المستدامة لعام 
 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2015.5.g51w645001604522
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2015.5.g51w645001604522
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2015.5.g51w645001604522
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التالي: 2023السیاحة العالمي  وبالنسبة لیوم   .19 إقلیم الشرق األوسط، یقترح الشعار  ، الذي سوف یستضیفھ 
في   السیاحة  مساھمة  ركائز  من  ركیزة  تعتبر  المستدامة  فاالستثمارات  األخضر".  واالستثمار  "السیاحة 

د في . وإن حشد واستقطاب االستثمارات الخضراء من شأنھ أن یساع2030خطة التنمیة المستدامة لعام  
التكامل االقتصادي العالمي المستدام من خالل إقامة الروابط بین الموردین ونقل المعارف باتجاه  تعمیق 

 .دائري یرمي إلى تحقیق االستدامة االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة
 

أوسع، األمر لالستثمارات أھمیة استراتیجیة في السیاحة وفي مساھمتھا المؤكدة في اإلنعاش على نطاق   .20
كوفید  وباء  أعقاب  في  القادمة  السنوات  في  یتحقق  سوف  االستثمارات  19-الذي  على  التركیز  وإن   .

الخضراء یؤكد على دور السیاحة ومسؤولیتھا في مواجھة حاالت الطوارئ المناخیة، وكیف یمكن تسخیر 
 ا. ما للقطاع من أھمیة عالمیة لتقدیم مساھمات إیجابیة تتجاوز السیاحة نفسھ

*** 


