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 9البند 
 یوم السیاحة العالمي:

 2021وسنة  2020الشعارات والبلدان المضیفة لسنة 
 التي سوف تقترح على الجمعیة العامة

 

 

  إجراء من قبل المجلس التنفیذي

 1مشروع مقرر

 إن المجلس التنفیذي

 السیاحة كمضیف لالحتفال الرسمي بیوم مركوسور على الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة یقترح .1
 للقارة األمریكیة.اللجنة اإلقلیمیة  من بناًء على توصیة، 2020 في العالمي

 
إلى  ،)في سان بطرسبرغ ، االتحاد الروسي 2019سبتمبر/أیلول  ( 10ألفریقیا اللجنة اإلقلیمیة  ویدعو .2

 .2021التوصیة بمضیف لیوم السیاحة العالمي في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس .مقررمشروع  ھذا  1

 
 ملخص تنفیذي

أن یقترح على الدورة الثالثة  یُطلب من المجلس التنفیذي للقارة األمریكیة،اللجنة اإلقلیمیة  من بناًء على توصیة
 كمضیف لالحتفال الرسمي بیوم مركوسور(ارجنتین، برازیل، بارغواي و أورغواي)  والعشرین للجمعیة العامة

 .2020 في العالمي السیاحة

المقرر في   ،فریقیااللجنة اإلقلیمیة ألتتخذ في اجتماع  سوف 2021التوصیة ببلد مضیف لیوم السیاحة العالمي في 
الجمعیة العامة القادمة  وسوف یقترح الترشیح على في سان بطرسبرغ ، االتحاد الروسي  2019سبتمبر/أیلول  10

 ).2019أیلول/سبتمبر  13-9، ، االتحاد الروسيبطرسبرغ (سان
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 2021و 2020البلدان المضیفة لیوم السیاحة العالمي في  -أوال 

، اقتراح المجلس التنفیذي وقررت أن یسري )A/RES/470(XV)(أقرت الجمعیة العامة، بموجب القرار  .1
 ،جنوب آسیا ،: أوروبا2006الجغرافي التالي على احتفاالت یوم السیاحة العالمي ابتداء من عام  الترتیب

 والشرق األوسط. ،شرق آسیا والمحیط الھادئ ،أفریقیا القارة األمریكیة،
 

 السیاحة غاریا والھند  كبلدین مضیفین لیومالجمعیة العامة ھن حددت، )A/RES/470(XV)( بموجب القرارو .2
 .تعاطفا، 2019و  2018العالمي  في 

 
 للقارة األمریكیةاللجنة اإلقلیمیة  من في ھذا الصدد، یُطلب من المجلس التنفیذي، بناًء على توصیة .3

 امةأن یقترح على الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة الع) 2019مایو أیار/ 16(أنتیغوا، غواتیماال، 
 .2020 في العالمي السیاحة كمضیف لالحتفال الرسمي بیوم مركوسور

 
فریقیا اللجنة اإلقلیمیة ألفي اجتماع تتخذ وف س2021لتوصیة ببلد مضیف لیوم السیاحة العالمي في  .4

 علىالترشیح  حیث یقترحفي سان بطرسبرغ، االتحاد الروسي،  2019سبتمبر أیلول/ 10المقرر عقده في 
 ).2019سبتمبر أیلول/ 13-9الجمعیة العامة القادمة (سان بطرسبرغ، االتحاد الروسي، 

*** 
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