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 المجلس التنفيذي
 501الدورة 
 1102أيار/مايو  01-01 إسبانيا،، مدريد

 من جدول األعمال المؤقت 0البند 

 
 
 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
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  جدول األعمال المؤقت 

 

.1 عتماد جدول األعمالإ 

.2 بيان الرئيس 

.3 تقرير األمين العام 

 الوضع الراهن واألنشطة الجارية الجزء األول:
 
 6102و 6102 السياحة الدولية في (أ )

 إدراج السياحة على األجندة العالمية (ب )

 األولويات ورؤية اإلدارة (ج )

 وتقرير اللجنة التوجيهية  التنميةفي سبيل سياحة المستدامة لل 6102 حول السنة الدولية تقرير (د )

 
.4 (العمل تقرير لجنة البرنامج والميزانية )برنامج 

  6102-6102 تنفيذ برنامج العمل العام للفترة (أ )

 6102-6102للفترة والميزانية  برنامج العمل مشروع (ب )

.5 األمين العامتقرير  

 برنامج العمل الجزء الثاني:

 6102-6102تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  (أ )

  6102-6102للفترة  والميزانية للمنظمة برنامج العمل مشروع (ب )

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

.7 تقرير األمين العام 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي  الجزء الثالث:
 

 6102لسنة  المالي للمنظمة تقريرال (أ )
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كانون  10التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في  (ب )

 6102األول/ديسمبر  

 التمويلمن قواعد  01من النظام األساسي والفقرة  13تطبيق المادة  (ج )

 تعديل النظام األساسي  اتتقرير الفريق العامل المعني بالنظر في إجراء (د )

 تقرير الموارد البشرية (ه )

 تقرير رابطة الموظفين (و )

 

.8 األعضاء المنتسبون 

 تقرير رئيس األعضاء المنتسبين (أ )

  لعضوية باالنتسابمبادئ توجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين ل (ب )

 طلبات العضوية باالنتسابتقرير لجنة النظر في  (ج )

 
.9 تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن وثائق تفويض األعضاء 

.10  6160-6102توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للفترة  

.11 التحضير للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة 

.12 للمجلس التنفيذي 012والدورة  012مكان وتاريخ انعقاد الدورة  

.13 للمجلس التنفيذي 015إستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة  

mailto:omt@unwto.org

