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المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011 يونيو/حزيران 21- 19كينيا،  ،مومباسا
  جدول األعمال المؤقت من 10 بندال
  

 
 

  التي سوف تقدم إلى الجمعية العامة 2013و 2012يوم السياحة العالمي: شعارات 
 واختيار البلدان المضيفة

 
 

 2013وسنة  2012المقترحة لسنة يوم السياحة العالمي: الشعارات   - أوال 
  
حة العالمية، بصفتھا وكالة متخصصة، أن ) أنه ينبغي لمنظمة السيا2003قررت الجمعية العامة في دورة بيجين ( )1

تراعي في المستقبل، قدر اإلمكان، لدى اختيار شعارات يوم السياحة العالمي، الشعارات المعتمدة للسنوات واأليام الدولية 
 التي تعلنھا األمم المتحدة.

 
"بالسنة الدولية  2013وفي ، ع"للطاقة المستدامة للجميلسنة الدولية "با 2012سوف تحتفل في  األمم المتحدة وبما أن )2

للتعاون في مجال المياه"، فإن األمين العام يقترح على المجلس التنفيذي بأن يوصي إلى الدورة التاسعة عشرة للجمعية 
 العامة بالشعارين اآلتيين للسنتين القادمتين:

  
  والطاقة المستدامة: محرك للتنمية المستدامةالسياحة  :2012 -
  والمياه: لحماية مستقبلنا المشترك السياحة :2013 -

  
 2013وسنة  2012لسنة  إختيار البلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي  - ثانيا 

  
كبلدين  ماليزيا وقطر) 2003، اختارت الجمعية العامة (بيجين، تشرين األول/أكتوبر [(XV)470]بموجب القرار  )3

وفي نفس القرار، أقرت الجمعية اقتراح المجلس التنفيذي اعتماد التناوب الجغرافي  .2005وسنة  2004مضيفين لسنة 
: القارة 2008؛ : جنوب آسيا2007؛ : أوروبا2006: 2006اآلتي الستضافة يوم السياحة العالمي، اعتبارا من عام 

  : أفريقيا.2009؛ األمريكية
  
. في ھذا الصدد، وعمال ط الھادئ وإلى إقليم الشرق األوسطاإلحتفاالت اآلتية تعود إذن إلى إقليم شرق آسيا والمحي )4

، ووقع الخيار 2010يوم السياحة العالمي في الصين إلى المجلس من قبل اللجان اإلقليمية المختلفة،  استضافت  بتوصية 
 .2011على اليمن الستضافة يوم السياحة العالمي لسنة 

 
في  2013في أوروبا، ولسنة  2012بيوم السياحة العالمي لسنة وعمال بالتناوب الجغرافي، سوف يتم اإلحتفال  )5

جنوب آسيا. وفي ھذا الصدد، سوف يتعين على اللجان اإلقليمية ذات الصلة أن تقترح في اجتماعات تشرين األول/أكتوبر 
رة الحادية . وسوف يقدم ھذا اإلقتراح إلى الدو2013وسنة  2012بلدانا الستضافة يوم السياحة العالمي لسنة  2011

 والتسعين للمجلس التنفيذي، من أجل تقديم توصية بذلك إلى الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة.


