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 الدورة إفتتاح
 

 

 (CE/109/1)الوثيقة  األعمال إعتماد جدول.1 

بوضع جدول األعمال المؤّقت لهذه ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام 1)4عماًل بالماّدة 
الدورة باالّتفاق مع رئيس المجلس. يغّطي جدول األعمال كافة المسائل التي أحيَلت إلى المجلس وفًقا للماّدة 

والمجلس مدعو العتماد  اعتمَدها المجلس في الدورات السابقة.من النظام األساسي وللمقّررات التي  19
  جدول األعمال الذي يقدم إليه.

 (CE/109/2)الوثيقة  بيان الرئيس.2 

( الُمعتَمد في CE/DEC/3(LVIII)يفتتح رئيس المجلس الدورة ببياٍن يوّجهه إلى األعضاء، عماًل بالمقّرر 
 .1998لشبونة، في حزيران/يونيو 

 األمين العامتقرير .3 

 (CE/109/3(a))الوثيقة  برنامج العمل العام(أ) 
 

يُقدم تقرير عن األنشطة التي قامت بها األمانة من أجل تنفيذ برنامج العمل العام، تماشيا مع 
. ويقترح األمين العام مباشرة عملية وضع خطة 108األولويات التي أقرها المجلس في دورته 

 .2030المنظمة اإلستراتيجية نحو 

 

 التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية(ب) 

 

i .تقرير لجنة البرنامج والميزانية 

 

تعرض لجنة البرنامج والميزانية تحليَلها للمعلومات المقّدمة من قبل األمانة بشأن المسائل 
المتعّلقة بالبرنامج، والمسائل المالية واإلدارية، والمسائل المّتصلة بالنظام األساسي، وترفع 

 توصياتها إلى المجلس.

 

ii .الوثيقة  2018حزيران/يونيو  30للفترة المنتهية في  التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية(
CE/109/3)(b)(ii)) 

 

وعن أفق األشهر القادمة. ويُقدم اقتراح إلى  يُقدم تقرير عن الوضع المالي الراهن للمنظمة
عن كيفية إعادة السلفات التي أخذت من الميزانية العادية في السنوات الماضية إلى  المجلس

 صندوق رأس المال المتداول.

 

 (CE/109/3(c))الوثيقة  التقدم في توصيات وحدة التفتيش المشتركة(ج) 

بشأن التوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش تقدم األمانة إلى المجلس تقريرا عن اإلجراءات المتخذة 
 قترح شكل جديد للتقرير.. ويُ المشتركة
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 مسائل إدارية أخرى وذات صلة بالنظام األساسي(د) 

 

i .الوثيقة  العضوية(CE/109/3(d)(i)) 

 

يقدم األمين العام تقريرا إلى المجلس عن التدابير المتخذة الجتذاب دول غير أعضاء لإلنضمام 
 أو العودة لإلنضمام إلى المنظمة.

 

ii .الوثيقة  الموارد البشرية(CE/109/3(d)(ii)) 

 

يقوم األمين العام بإعالم المجلس بهيكل الموارد البشرية ووضعها في األمانة. ويضع أمام 
 المجلس اقتراحات لتعديل النظام الداخلي والنظام اإلداري للموظفين لتأييدها أو إلقرارها.

 

iii .ت الالوكا متياااتال 1947ساسي واتفاقية عام ألت على النظام االوضع التصديق على التعدي

 (CE/109/3(d)(iii))الوثيقة وحصاناتها  المتخصصة

 

يحاط المجلس علما بآخر المعلومات ذات الصلة بالتعديالت التي تم اعتمادها، السيما التعديل 
 والعشرين.من النظام األساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الثانية  33على المادة 

المتيااات الوكاالت المتخصصة  1947على اتفاقية عام ويجري أيضا تحديث وضع التصديق 
 ومرفقها الثامن عشر ذي الصلة بمنظمة السياحة العالمية. وحصاناتها

 

 (CE/109/4)الوثيقة  عن التحضير للجمعية العامةتقرير .4 

تتخذها األمانة لعقد الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة في تقدم إلى المجلس آخر المعلومات عن الترتيبات التي 
. ويوضع امام المجلس اقتراح بجدول امني مختلف لإلجتماعات 2019سان بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي، في 

 األساسية األخرى التي تمهد للجمعية.

 األعضاء المنتسبون.5 

 (CE/109/5(a))الوثيقة  تقرير رئيس األعضاء المنتسبين(أ) 
 

 ( )ا( من نظامه الداخلي.2) 4ينظر المجلس في تقرير رئيس األعضاء المنتسبين، وفقا للمادة 

 

 تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب(ب) 

 

ُترَفع إلى المجلس التوصيات التي قّدمتها اللجنة بشأن طلبات العضوية باالنتساب بعد مراجعتها 
 للمجلس.   109خالل اجتماعها المنعقد بمواااة مجريات الدورة 

 

 (CE/109/6)الوثيقة  2019المجلس التنفيذي لسنة  رئيس نائبي إنتخاب.6 

 .2019سنة  ينظر المجلس في الترشيحات وينتخب نائبين للرئيس

 

 إختتام الدورة

 
 


