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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 
 
 

 6102وسنة  6102يوم السياحة العالمي: إقتراح للجمعية العامة بشأن الشعارات والبلدان المضيفة لسنة 
 
 

 م السياحة العالمييو .أولا 

 6102و 6102تعيين البلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي للعامين  .ألف

ة في قرارها  .0  7110( كالً من ماليزيا وقطر الستضافة يوم السياحة العالمي في XV)021عيَّنت الجمعية العامَّ

ة على اقتراح المجلس الت7112و رت اعتماد الترتيب الجغرافي . وبموجب القرار نفسه، وافقت الجمعية العامَّ نفيذي وقرَّ

: أوروبا؛ جنوب أفريقيا؛ القارة األمريكية؛ أفريقيا؛ شرق 7112التالي الستضافة احتفاالت يوم السياحة العالمي اعتباراً من 

 آسيا والمحيط الهادئ؛ الشرق األوسط.

: يوم السياحة 7102و 7112العالمي بين تّم تعيين البلدان التالية الستضافة االحتفاالت الرسمية ليوم السياحة  .7

 7112النكا )جنوب آسيا(؛ يوم السياحة العالمي  سري - 7112البرتغال )أوروبا(؛ يوم السياحة العالمي  - 7112العالمي 

ا الصين )شرق آسي - 7101غانا )أفريقيا(؛ يوم السياحة العالمي  - 7112بيرو )القارة األمريكية(؛ يوم السياحة العالمي  -

إسبانيا )أوروبا(؛  - 7107مصر )الشرق األوسط(؛ يوم السياحة العالمي  - 7100والمحيط الهادئ(؛ يوم السياحة العالمي 

يوم  و؛ المكسيك )القارة األمريكية( 7100يوم السياحة العالمي ؛ لديف )جنوب آسيا(م - 7102يوم السياحة العالمي 

 .يقيا()أفر بوركينا فاسو - 7102 السياحة العالمي

الشرق و شرق آسيا والمحيط الهادئليوم السياحة العالمي من نصيب  القادمةبالتالي، تكون االحتفاالت الرسمية  .2

 2-2ة اإلقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ في اجتماعها في ناللج سوف تقوم وفي هذا الصدد، على التوالي. األوسط

، بتحديد البلدين المقترحين 7102أيار/مايو  2في اجتماعها في  األوسط، واللجنة اإلقيلمية للشرق 7102حزيران/يونيو 

 .7102و 7102الستضافة يوم السياحة العالمي للعامين 

ة اإلقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ إلى المجلس التنفيذي في دورته األولى بعد المئة، ناللجوسوف يبلغ مقرر  .0

 .7102بنيتها الستضافة يوم السياحة العالمي لسنة  7102آذار/مارس  21في  علما أن تايالند ابلغت األمانة

 أما مقرر اللجنة اإلقليمية للشرق األوسط بهذا الشأن فسوف يبلغ شفويا إلى المجلس التنفيذي في دورته المئة. .2

 6102و 6102المواضيع المقترحة للعامين  .باء

ة في دورتها المنعقدة  .2 رت الجمعية العامَّ ( أنَّه ينبغي لمنظمة السياحة العالمية، بصفتها وكالة 7112في بكين )قرَّ

صة تابعة لألمم المتحدة لدى اختيارها مواضيع يوم السياحة العالمي، المواضيع التي  ،أن تراعي قدر المستطاع ،متخصِّ

 .واأليام التي تعلنها عالميةتتبناها األمم المتحدة للسنوات 

)البقول واإلبليات( ليست مناسبة في سياق يوم السياحة  7102لسنة  األمم المتحدةعلنتها المواضيع التي أبما أنَّ و .2

 هي اآلتية:، فإنَّ المواضيع المقترحة العالمي
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 تعزيز اإلتاحة للجميع" –: "السياحة للكل 7102 -

 للسالم والتنمية.سنة دولية  7102محرك للسالم والتنمية" تماشيا مع المقترح الحالي إلعالن  –: "السياحة 7102 -

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثانياا 

يوافق على رفع الئحة البلدان المقترحة الستضافة يوم السياحة العالمي للعامين  أن مدعو إلى المجلس التنفيذي .2

ة.و الحادية إلى الدورة 7102و 7102  العشرين للجمعية العامَّ
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