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 المجلس التنفيذي
 103الدورة 

 2016 مايو/أيار 11-9 إسبانيا،، مالقة

 
 
 

 قائمة الوثائق 
 
 

 النشر تاريخ الوثيقة بند جدول األعمال المؤقت

شباط/فبراير CE/103/Note Inf.  22 مذكرة معلومات -  

مايو/أيار CE/103/ prog. rev.2 5 2، المراجعة البرنامج المؤقت -  

شباط/فبراير CE/103/1 prov.  22 جدول األعمال المؤقت -  

مايو/أيار CE/103/1 prov.annot.  5 المشروح المؤقت جدول األعمال -  

مايو/أيار CE/103/2 5 بيان الرئيس -  

نيسان/أبريل CE/103/3(a) 8 2016و 2015 السياحة الدولية في -  

نيسان/أبريل CE/103/3(b) 8 إدراج السياحة على األجندة العالمية -  

نيسان/أبريل CE/103/3(c) 8 األولويات ورؤية اإلدارة -  

نيسان/أبريل CE/103/3(d) 8 2017التحضير للسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية  -  

 في مكان اإلجتماع CE/103/4 (برنامجال) والميزانية البرنامج لجنة تقرير -

مايو/أيار CE/103/5 rev.2 5 2، المراجعة العام العمل برنامج تنفيذ -  

ر لجنة البرنامج والميزانية )المسائل اإلدارية وما اتصل منها يتقر -
 بالنظام األساسي(

CE/103/4 في مكان اإلجتماع 

مايو/أيار CE/103/7(a) 5 2016التقرير المالي للمنظمة لسنة  -  

 الدولية المحاسبية المعايير تقّدم مرحلة ما بعد تطبيق حول تقرير -

 العام للقطاع

CE/103/7(a) Add.1 5 مايو/أيار  

التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة  -

 2015كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
CE/103/7(b) 5 مايو/أيار  

مايو/أيار CE/103/7(c) 5 التمويل قواعد من 13 والفقرة األساسي النظام من 34 المادة تطبيق -  

نيسان/أبريل CE/103/7(d)  8 العضوية -  

مايو/أيار CE/103/7(e) 5 تقرير الموارد البشرية -  

مايو/أيار CE/103/7(f) 5 تقرير الفريق العامل المعني بمراجعة إجراء تعديل النظام األساسي -  

نيسان/أبريل CE/103/8(a) 8 المنتسبين األعضاء رئيس تقرير -  

 في مكان اإلجتماع CE/103/8(b) باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة تقرير -

السياحة واألمن: نحو إطار لسفر سليم وآمن " حول مواضيعي نقاش -
 دون عقبات"

CE/103/9 8 نيسان/أبريل  

للمجلس  106والدورة  105والدورة  104مكان وتاريخ انعقاد الدورة  -

 التنفيذي

CE/103/10 5 مايو/أيار  
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