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 المجلس التىفٍزي
 الرسؼىىو الخاهسحالذورج 

 7023 هاَى/أَار 72-72، صزتُا، تلغزاد

 هي جذول األػوال الوؤلد 2الثٌذ 

 
 
 

 وف تقتشح على الجمعٍت العامتسٌوم السٍاحت العالمً: الشعاساث والبلذان المضٍفت التً 

 4102وسىت  4102لسىت 
 
 

 ٌوم السٍاحت العالمً -أولا 

 4102و 4102تعٍٍه البلذان المضٍفت لٍوم السٍاحت العالمً للعامٍه  -ألف

ح فٍ لزارها  .2 د الجوؼُح الؼاهَّ  7000( كالً هي هالُزَا ولطز السرضافح َىم السُاحح الؼالوٍ فٍ XV)020ػٌَُّ

ح ػلً ا7002و رخ اػرواد الرزذُة الجغزافٍ . وتوىجة المزار ًفسه، وافمد الجوؼُح الؼاهَّ لرزاح الوجلس الرٌفُذٌ ولزَّ

: أوروتا؛ جٌىب أفزَمُا؛ المارج األهزَكُح؛ أفزَمُا؛ شزق 7002الرالٍ السرضافح احرفاالخ َىم السُاحح الؼالوٍ اػرثاراً هي 

 آسُا والوحُط الهادا؛ الشزق األوسط.

: َىم السُاحح 7023و 7002ُح لُىم السُاحح الؼالوٍ تُي ذّن ذؼُُي الثلذاى الرالُح السرضافح االحرفاالخ الزسو .7

 7002)جٌىب آسُا(؛ َىم السُاحح الؼالوٍ  الًكا سزٌ - 7002الثزذغال )أوروتا(؛ َىم السُاحح الؼالوٍ  - 7002الؼالوٍ 

الصُي )شزق آسُا  - 7020غاًا )أفزَمُا(؛ َىم السُاحح الؼالوٍ  - 7002تُزو )المارج األهزَكُح(؛ َىم السُاحح الؼالوٍ  -

إسثاًُا )أوروتا(؛  - 7027هصز )الشزق األوسط(؛ َىم السُاحح الؼالوٍ  - 7022والوحُط الهادا(؛ َىم السُاحح الؼالوٍ 

 )جٌىب آسُا(. لذَفه - 7023َىم السُاحح الؼالوٍ 

 كُح وأفزَمُا ػلً الرىالٍ.لُىم السُاحح الؼالوٍ هي ًصُة المارج األهزَ المادهحتالرالٍ، ذكىى االحرفاالخ الزسوُح  .3

ح تهاذُي الوٌطمرُي الثلذاى الرالُح السرضافح َىم السُاحح الؼالوٍ للؼاهُي  وفٍ هذا الصذد، الرزحد اللجاى اإلللُوُح الخاصَّ

 .7022و 7020

 الوكسُك: 7020 َىم السُاحح الؼالوٍ -

 ىتىركٌُا فاس: 7022 َىم السُاحح الؼالوٍ -

 
 4102و 4102المواضٍع المقتشحت للعامٍه  -باء

ح فٍ دورذها الوٌؼمذج فٍ تكُي ) .0 رخ الجوؼُح الؼاهَّ ( أًَّه ٌَثغٍ لوٌظوح السُاحح الؼالوُح، تصفرها وكالح 7003لزَّ

صح ذاتؼح لألهن الورحذج لذي اخرُارها هىاضُغ َىم السُاحح الؼالوٍ، الوىاضُغ الرٍ  ،عأى ذزاػٍ لذر الوسرطا ،هرخصِّ

 .واألَام الرٍ ذؼلٌها ػالوُحذرثٌاها األهن الورحذج للسٌىاخ 

، فئىَّ الوىاضُغ الومرزحح لُىم السُاحح 7022ػي الوىاضُغ الُوخرارج للؼام تؼذ توا أىَّ األهن الورحذج لن ذؼلي و .2

 مذَّم إلً الذورج السادسح والرسؼُي للوجلس الرٌفُذٌ.سىف ذُ  7022و 7020الؼالوٍ للؼاهُي 
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 اإلجشاءاث الواجب اتخارها مه قبل المجلس التىفٍزي -ثاوٍاا 

 َُطلة هي الوجلس الرٌفُذٌ أى: .2

إلً الذورج الؼشزَي  7022و 7020َىافك ػلً رفغ الئحح الثلذاى الومرزحح السرضافح َىم السُاحح الؼالوٍ للؼاهُي  (أ 

 ح.للجوؼُح الؼاهَّ 

 

 
 
 
 
 


