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 المجلس التنفیذي

 ۱۰۱الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/لولأی ۱۳ ،ولومبیا، كمدیین
 من جدول األعمال المؤقت ٦البند 

 
 
 

 ۲۰۱۷وسنة  ۲۰۱٦لیوم السیاحة العالمي لسنة اختیار البلدان المضیفة 
 

  یوم السیاحة العالمي .أوال

 ۲۰۱۷و ۲۰۱٦للعامین اختیار البلدان المضیفة لیوم السیاحة العالمي  .ألف

عامْي ل، كّالً من مالیزیا وقطر إلستضافة یوم السیاحة العالمي (XV)470اختارت الجمعیة العامة بموجب القرار  .۱
. وفي القرار نفسھ، أیّدت الجمعیة العامة إقتراح المجلس التنفیذي وقّررت إعتماد الترتیب الجغرافي التالي ۲۰۰٥و ۲۰۰٤

شرق ف: أوروبا، جنوب آسیا، القارة األمریكیة، أفریقیا، ۲۰۰٦إلستضافة إحتفاالت یوم السیاحة العالمي إعتباراً من عام 
 .األوسطا والمحیط الھادئ، والشرق آسی

یوم : ۲۰۱٥و ۲۰۰٦ولقد اختیرت البلدان التالیة إلستضافة اإلحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة العالمي بین عامْي  .۲
سري النكا (جنوب آسیا)؛ یوم السیاحة العالمي  - ۲۰۰۷البرتغال (أوروبا)؛ یوم السیاحة العالمي  - ۲۰۰٦السیاحة العالمي 

الصین  - ۲۰۱۰غانا (أفریقیا)؛ یوم السیاحة العالمي  - ۲۰۰۹یوم السیاحة العالمي بیرو (القارة األمریكیة)؛  - ۲۰۰۸
إسبانیا  - ۲۰۱۲مصر (الشرق األوسط)؛ یوم السیاحة العالمي  - ۲۰۱۱(شرق آسیا والمحیط الھادئ)؛ یوم السیاحة العالمي 

 ؛المكسیك (القارة األمریكیة) - ۲۰۱٤المي ملدیف (جنوب آسیا)؛ یوم السیاحة الع - ۲۰۱۳(أوروبا)؛ یوم السیاحة العالمي 
 .بوركینا فاسو (أفریقیا) - ۲۰۱٥ویوم السیاحة العالمي 

  .شرق آسیا والمحیط الھادئ والشرق األوسط على التوالي من نصیببالتالي  قادمةاإلحتفاالت الرسمیة ال وتكون .۳

تایلند ولقد قّررت اللجنة اإلقلیمیة لشرق آسیا والمحیط الھادئ في إجتماعھا السابع والعشرین إقتراح ترّشح  .٤
  .۲۰۱٦إلستضافة یوم السیاحة العالمي لسنة 

فسیُبلَّغ شفویاً إلى  ۲۰۱۷أما قرار اللجنة اإلقلیمیة للشرق األوسط بشأن الدولة المضیفة لیوم السیاحة العالمي لسنة  .٥
  .ورة الواحدة بعد المئة للمجلس التنفیذيالد

  ۲۰۱۷و ۲۰۱٦الشعارات المقترحة لعامْي  .باء

) أنّھ ینبغي على منظمة السیاحة العالمیة، بصفتھا ۲۰۰۳بیجین (قّررت الجمعیة العامة في دورتھا المنعقدة في  .٦
إختیارھا شعارات یوم السیاحة العالمي قدر المستطاع عند مستقبالً وكالة متخّصصة تابعة لألمم المتحدة، أن تراعي 

  .الشعارات التي تتبناھا األمم المتحدة لما تعلنھ من سنوات دولیة وأیام عالمیة

لیات) ال تمت بصلة لسیاق یوم السیاحة العالمي، أقّرت ب(البقول واإل ۲۰۱٦م المتحدة لعام شعارات األم وبما أن .۷
 :الیةالدورة المئة للمجلس التنفیذي الشعارات الت

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق
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 ؛تعزیز الوصول الشامل إلى السیاحة" –: "السیاحة للجمیع ۲۰۱٦ -

السنة الدولیة  ۲۰۱۷عالن سنة إل المقترح الحالي"السیاحة كقاطرة للسالم والتنمیة" تماشیاً مع : ۲۰۱۷ -
 .للسیاحة من أجل السالم والتنمیة

ة ُعدِّل وأصبح یاإلقتراح المتعلق بالسنة الدولوفي أعقاب الدورة المئة للمجلس التنفیذي، أحیطت األمانة علماً بأن  .۸
"السنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة". وفي ھذا الصدد، یُطلب من الدورة الواحدة بعد المئة للمجلس التنفیذي 

 :على النحو التالي ۲۰۱۷الموافقة على تعدیل شعار الیوم العالمي للسیاحة لسنة 

أداةٌ من أجل التنمیة" تماشیاً مع إقتراح الجمعیة العامة لألمم المتحدة إعالن  –مة "السیاحة المستدا: ۲۰۱۷ -
  السنة الدولیة للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة. ۲۰۱۷سنة 

 اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفیذي .ثانیا

 أن:مدعٌو إلى المجلس التنفیذي  .۹

لكي تُرفع إلى الدورة الحادیة  ۲۰۱۷وسنة  ۲۰۱٦العالمي لسنة یُقر الشعارات التالیة لیوم السیاحة  )أ (
 :والعشرین للجمعیة العامة

 ؛تعزیز الوصول الشامل إلى السیاحة" –: "السیاحة للجمیع ۲۰۱٦ -

 ؛أداةٌ من أجل التنمیة" –"السیاحة المستدامة : ۲۰۱۷ -

 ۲۰۱۷و ۲۰۱٦ة العالمي رسمیاً لسن إلستضافة یوم السیاحةوافق على رفع الئحة البلدان التالیة المقترحة وی )ب (
 إلى الدورة الحادیة والعشرین للجمعیة العامة:

 : تایلند (شرق آسیا والمحیط الھادئ)؛۲۰۱٦ -

 : ......... (الشرق األوسط).۲۰۱۷ -
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