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 المجلس التنفيذي
 106الدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 12، الصين، تشنغدو

 جدول األعمال المؤقت من 1البند 
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 المشروح التكميلي جدول األعمال المؤقت 
 

 
 (.CE/106/1 prov.supplو /prov.106CE 1/تان )الوثيق اعتماد جدول األعمال – 1البند 

 

( من النظام األساسي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام بوضع جدول األعمال المؤقت لهذه الدورة 1)4بموجب المادة 

من النظام األساسي  19ت إلى المجلس وفقًا للمادة باالتفاق مع رئيس المجلس. ويغطي جدول األعمال كل المسائل التي أحيل

 وللمقررات التي اتخذها المجلس في دوراته السابقة.

 

 المجلس مدعو إلى اعتماد جدول األعمال المقدم إليه.

 
 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي – 2البند 

 
 (CE/106/2(a) )الوثيقة تقرير لجنة الميزانية والمالية (أ )

 

في هذا البند من جدول األعمال، يقوم رئيس لجنة الميزانية والمالية )األرجنتين( بتقديم التقرير الذي أعدته 

 حول المسائل المالية التي تقع ضمن اختصاص المجلس. الحادي عشر اللجنة كنتيجة الجتماعها

 
 (A/22/10(III)(b) الوثيقة) الوضع المالي للمنظمة (ب )

 

 في هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس بآخر المعلومات عن الوضع المالي العام للمنظمة.

 

من  13طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة و من النظام األساسي 34تعليق العضوية بموجب المادة  (ج )

 (A/22/8(b) Add.1و A/22/8(b) تان)الوثيق قواعد التمويل

 

، بقائمة باألعضاء الخاضعين ألحكام [(VII)217]في هذا البند، يتقدم األمين العام إلى الجمعية، وفقا للقرار 

من النظام األساسي، ليعلمهم بأي تطورات حدثت في هذا الشأن منذ انعقاد دورتها السابقة. كما  34المادة 

قائمة باألعضاء الذين تراكمت عليهم اشتراكات متأخرة تعادل أو تفوق اشتراكات أربع تتلقى الجمعية 

 .34سنوات، ما قد يعرضهم إلى تطبيق أحكام المادة 

 

من قواعد التمويل التي قد تكون قد  13وفي ظل البند نفسه، ينقل األمين العام أي طلبات لتعليق تطبيق الفقرة 

، شريطة أن يكون المجلس قد أقر أن التأخير في سداد [(VI)162]مة قدمت بموجب قرار الجمعية العا

االشتراكات يعزى إلى ظروف خارجة عن سيطرة األعضاء المعنيين، وأن يكون هؤالء األعضاء قد اتفقوا 

 مع المجلس على تدابير لسداد االشتراكات المتأخرة.

 

 (A/22/10(III)(e) )الوثيقة 2019-2018إنتخاب مراجع الحسابات للفترة  (د )
 

مراجعة  ترشيحات األعضاء الفاعلين لمنصب إن المجلس التنفيذي، بموجب هذا البند، مدعو للنظر في
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 بغية التقدم بتوصياتها إلى الجمعية العامة. 2019-2018حسابات المنظمة للفترة المالية 

 

 (CE/106/2(e))الوثيقة  تقرير وحدة التفتيش المشترك في إطار الكتاب األبيض (ه )

 

عام  وحدة التفتيش المشتركةذات الصلة المقدَّمة في تقارير بالتوصيات  علماً  يحيط مدعو إلى أن المجلسن إ

الوارد  مقترح في المرفقمن هذه التوصيات كما هو  ّر اإلجراءات الواجب اتخاذها في كل  ويق نوأ. 2016

 إلى وحدة التفتيش المشتركة. عنهاتقريراً أن يرفع  األمين العام ، ويطلب إلىفي هذه الوثيقة

 
 (CE/106/2(f))الوثيقة واالتصاالت في األمانة العامة تكنولوجيا المعلومات  (و )

 

يجري تقديم مراجعة لبرنامج عمل األمانة العامة المطبق في مجال تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت 

 والخطط المستقبلية ذات الصلة.

 

 (CE/106/3 )الوثيقة 2017-2016تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  .3البند 

 

 .2017-2016العمل العام للفترة لتنفيذ برنامج مانة األعن األنشطة التي قامت بها  يقدم تقرير

 

 

 (CE/106/4)الوثيقة  تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب. 4البند 

 
من جدول األعمال المؤقت، تقدم اللجنة إلى المجلس تقريرها حول التطبيقات المحالة إليها ألغراض الحصول بموجب هذا البند 

 على عضوية بصفة انتساب إلى المنظمة.

 

 

 (/5CE/106)الوثيقة  2019وسنة  2018اختيار البلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي لسنة  .5البند 

 

في ظل هذا البند من جدول األعمال، يجري إعالم األعضاء بالبلدان المضيفة التي اختارتها اللجنة اإلقليمية ألوروبا لسنة 

 .[(XV)470]، وفقا للقرار 2019ة لجنوب آسيا لسن لجنة اإلقليميةوال 2018
 

 
  إلى الجمعية العامةعن أنشطة المجلس التنفيذي تقرير  - 6البند 

 
 (A/22/6 )الوثيقة إلى الجمعية العامة عن أنشطة المجلس التنفيذيتقرير  (أ )

 

 تحال هذه الوثيقة إلى أعضاء المجلس ألغراض إعالمهم.

 

إدراج بندين فرعيين جديدين في جدول زمبابوي اقتراح  حولتقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة  (ب )

 (CE/106/6(b) )الوثيقة أعمال الجمعية العامة

 

 .إدراج بندين فرعيين جديدين في جدول أعمال الجمعية العامةزمبابوي قتراح المجلس في انظر ي
 

 
 (/7/106CE)الوثيقة  للمجلس التنفيذي 107مكان وتاريخ انعقاد الدورة  - 7البند 

 

العشرين للجمعية العامة، أي الثانية و، فور انتهاء الدورة لصينا، شنغدوتللمجلس التنفيذي في  107من المقرر عقد الدورة 

 .2017 مبريلول/سبتأ 16في 

 
 للمجلس التنفيذي 106الدورة  إستعراض واعتماد مشاريع مقررات - 8البند 

 

  .واالعتماد لالستعراض 106مقررات دورته  فعريعهد المجلس إلى األمانة 
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