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 المجلس التنفيذي
 301الدورة 
 6032 مايو/أيار 33-9 إسبانيا،، مالقة

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 
 
 

األعمال المؤقت المشروحجدول   
 
 

 (.CE/103/1 prov)الوثيقة  اعتماد جدول األعمال .1 البند

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام، باالتفاق مع رئيس المجلس، بوضع جدول األعمال  (3)4 وفقا للمادة

من النظام األساسي والمقررات  39 ا للمادةوفق  وهو يشمل كافة المسائل التي تطرح على المجلس، . المؤقت لهذه الدورة

  .التي اعتمدها المجلس في دورته السابقة

 .المجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي يطرح عليه
 

 (CE/103/2 )الوثيقة .  بيان الرئيس2البند 

الذي اعتمد في دورة لشبونة في  [(LVIII)3]ه إلى األعضاء، وفقا للمقرر موج   يفتتح رئيس المجلس الدورة ببيان  

 .3991حزيران/يونيو 
 

 
  . تقرير األمين العام3البند 

 
 توجهات السياحة واألنشطة الجزء األول:

 
 (CE/103/3(a))الوثيقة  2102و 2102 السياحة الدولية في (أ )

.6032والتوقعات لسنة  6032 ا حول وضع السياحة الدولية فييقدم األمين العام إلى المجلس تقرير     

 (CE/103/3(b))الوثيقة  إدراج السياحة على األجندة العالمية (ب )

يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا حول عمل األمانة في مجال إدراج السياحة العالمية على األجندات 
 الوطنية والدولية.

  (CE/103/3(a))الوثيقة  األولويات ورؤية اإلدارة (ج )

 إدارتها. ورؤيةا حول أولويات األمانة تقرير  يقدم األمين العام إلى المجلس 

  (CE/103/3(d))الوثيقة  2102التحضير للسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية  (د )
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ا يقّدم بشأن التحضيرات للسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل إلى المجلس التنفيذي  األمين العام تقرير 

 .6032التنمية 

 

 (CE/103/4 )الوثيقة (برنامجال) األول الجزء: والميزانية البرنامج لجنة تقرير. 4لبند ا

 .5102-5102للفترة  ا حول كافة المسائل المتعلقة ببرنامج العمل العامتقدم لجنة البرنامج والميزانية تقرير  

 

 (rev.1 CE/103/5 )الوثيقة . تقرير األمين العام5البند 
 

 برنامج العمل العامتنفيذ  :الثانيالجزء 
 

ن الوثيقة 5102-5102ُيرَفع تقريٌر حول األنشطة التي نفذتها األمانة من أجل تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  . وتتضمَّ
CE/103/5 rev.1 :المرفقات التالية 

 
 تقرير لجنة السياحة والتنافسية -
 تقرير لجنة السياحة واالستدامة -
 الفرعيتقرير لحنة اإلحصاءات وحساب السياحة  -
 أنشطة منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة -
 على األرضمنظمة السياحة العالمية  -
 تقرير حول مشروع اتفاقية منظمة السياحة العالمية بشأن حماية السائح ومزودي الخدمات السياحية -
 حةتقرير الفريق العامل المعني باتفاقية منظمة السياحة العالمية بشأن آداب السيا -
 التراخيص الممنوحة الستخدام شعار منظمة السياحة العالمية -
 تقييم فعاليات منظمة السياحة العالمية -

 
 الوثيقة) (المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي) الثاني الجزء: والميزانية البرنامج لجنة . تقرير6البند 

CE/103/4) 
 

ا حول المسائل المالية واإلدارية  م لجنة البرنامج والميزانية تقرير  -6032النظام األساسي المتعلقة بميزانية ومسائل تقدِّ

6032. 

 
 

 تقرير األمين العام. 2البند 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي الجزء الثالث:
 

ا إلى المجلس  م األمين العام تقرير   التنفيذي حول المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي.يقدِّ

 (CE/103/7(a) الوثيقة) 2102التقرير المالي للمنظمة لسنة  (أ )

 ُيرَفع تقريٌر حول الوضع المالي الحالي للمنظمة.
 
كانون  10التقرير المالي والبيانات المالية الُمراجعة لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية في  (ب )

 (CE/103/7(b) الوثيقة) 2102األول/ديسمبر 

تقرير ، إضافة إلى البيانات المالية ذات الصلة. وهو يتضمن 5102حول الحسابات اإلدارية لسنة  يقدم تقريرٌ 
 جعين الخارجيين.االمر
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 (CE/103/7(c))الوثيقة  من قواعد التمويل 01من النظام األساسي والفقرة  14تطبيق المادة  (ج )

ا بشأن تطبيق قرار الجمعية العامة  في ما يتعلق بأحكام المادة  A/RES/645(XXI)يقدم األمين العام إلى المجلس تقرير 

ا قائمة باألعضاء الذين . من النظام األساسي 14 من قواعد التمويل المرفقة  31تنطبق عليهم أحكام الفقرة ويقدم إليه أيض 

ا بوضع امتثال األعضاء بخطط السداد التي قدموها عمًل  بأحكام الفقرة  من قواعد  31بالنظام األساسي. كما يحيطه علم 

 .التمويل

 (CE/103/7(d))الوثيقة العضوية  (د )

 على وضع العضوية في المنظمة. مجلساألمين العام ال يطلع

  (CE/103/7(e))الوثيقة قرير الموارد البشرية ت (ه )

 .األمانةالموارد البشرية ووضعها في  هيكلية على مجلساألمين العام ال يطلع

 (CE/103/7(f))الوثيقة تقرير الفريق العامل المعني بمراجعة إجراء تعديل النظام األساسي  (و )

م تقريٌر حول جهود الفريق العامل المسؤول عن مراجعة  ا لتعديل النظام األساسي، ُيقدَّ اإلجراء المتبع حالي 
من النظام األساسي من أجل رفعه إلى الدورة المقبلة  33والتوصل في النهاية إلى إعداد نصٍّ لتعديل المادة 

 للجمعية العامة.

 
  األعضاء المنتسبون .8البند 

 (CE/103/8(a))الوثيقة  تقرير رئيس األعضاء المنتسبين (أ )

 للوضع الراهن والمبادرات التي اتخذها برنامج األعضاء المنتسبين منذ األعضاء المنتسبين تحليل  يقدم رئيس 
 تاريخ رفع آخر تقرير للمجلس.

 (CE/103/8(b))الوثيقة  تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب (ب )

تُرفَع إلى المجلس التوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن طلبات العضوية باالنتساب، التي تكون قد راجعتها أثناء 

  .301للمحلس خًلل الدورة  301بالتوازي مع فعاليات الدورة  تعقدهاالجتماع الذي 
 

 
 (CE/103/9الوثيقة ) قبات"إطاٍر لسفٍر سليٍم وآمن دون عنقاش مواضيعي حول "السياحة واألمن: نحو . 9 البند

ا لمّدة ساعتين حول موضوع "السياحة واألمن: نحو إطاٍر لسفٍر سليٍم وآمن دون عقبات".  ُيجري المجلس نقاش 
 
 

 (CE/103/10الوثيقة ) للمجلس التنفيذي 116والدورة  115والدورة  111مكان وتاريخ انعقاد الدورة . 11 البند

 للمجلس التنفيذي. 302و 302و 304والمجلس حول مكان وتاريخ انعقاد الدورات يطلع األمين العام األعضاء 

 
 

  للمجلس التنفيذي 113استعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة . 11لبند ا 

 
 إلى المجلس العتمادها في آخر جلسة عمل. 301وفق ا للممارسة المتبعة، تُرفَع مشاريع مقررات الدورة 
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