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 1البند
 جدول األعمال المؤقت المشروح

 

 

 )CE/110/1(الوثیقة  إعتماد جدول األعمال .1

بوضع جدول األعمال المؤقّت لھذه ) من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، قام األمین العام 1(4عمالً بالماّدة 
الدورة باالتّفاق مع رئیس المجلس. یغطّي جدول األعمال كافة المسائل التي أحیلَت إلى المجلس وفقًا للماّدة 

والمجلس مدعو العتماد  التي اعتمَدھا المجلس في الدورات السابقة.من النظام األساسي وللمقّررات  19
  جدول األعمال الذي یقدم إلیھ.

 

 )CE/110/2(الوثیقة   بیان الرئیس .2

) الُمعتَمد في CE/DEC/3(LVIII)یفتتح رئیس المجلس الدورة ببیاٍن یوّجھھ إلى األعضاء، عمالً بالمقّرر 
 .1998لشبونة، في حزیران/یونیو 

 

 )CE/110/3(الوثیقة  تقریر األمین العام عن اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة .3

 .2019یقدم األمین العام إلى المجلس تقریرا عن وضع السیاحة العالمیة والتوقعات لسنة 

 

 2019-2018تقریر عن برنامج العمل والشؤون اإلداریة للفترة  .4

 )CE/110/4(a)(الوثیقة  2019-2018تنفیذ برنامج العمل العام للفترة  )أ (

 یقَدم تقریر عن األنشطة التي قامت بھا األمانة لتنفیذ برنامج العمل العام

 )CE/110/4(b)(الوثیقة  تقریر عن أكادیمیة منظمة السیاحة العالمیة )ب (

تقوم األمانة بإعالم المجلس حول مبادرتھا بتقدیم عروض للتعلیم والتدریب في السیاحة من خالل 
 دولیة وأكادیمیة للسیاحة عبر اإلنترنت.إنشاء مراكز 

 )CE/110/4(c)(الوثیقة  إستحداث شبكة منظمة السیاحة العالمیة لإلبتكار السیاحي )ج (
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یجري إعالم المجلس باستحداث شبكة مخصصة للربط بین بیئات ریادة األعمال وتوسیعھا ألعضاء 

مام إلى شبكة منظمة السیاحة المنظمة، بما في ذلك أحكامھا وشروطھا، وإجراءات القبول باإلنض
 العالمیة لمراكز اإلبتكار.

كانون  31التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراَجعة للفترة المنتھیة في  )د (
 )CE/110/4(d)(الوثیقة  2018األول/دیسمبر 

، مع البیانات المالیة ذات الصلة. ویشمل ذلك التقریر 2018یقَدم تقریر عن الحسابات اإلداریة لسنة 
الذي وضعھ مراجع حسابات المنظمة الذي عینتھ إسبانبا (العضو الذي انتخبتھ الجمعیة لھذا المنصب 

عامة بشأن ال الجمعیة. والمجلس مدعو إلى إصدار توصیة إلى )A/RES/661(XXI)بموجب القرار 
 .2018إقرار البیانات المالیة للمنظمة لسنة 

(الوثیقة  2019آذار/مارس  31التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للفترة المنتھیة في  )ه (
CE/110/4(e)( 

 یقَدم تقریر عن الوضع المالي الحالي للمنظمة وعن التوقعات لألشھر القادمة.

 )CE/110/4(f)(الوثیقة  تقریر الموارد البشریة )و (

یقَدم تقریر عن وضع الموارد البشریة في األمانة. والمجلس مدعو إلى النظر في إقرار التعدیالت 
 المقترحة على النظام اإلداري للموظفین. ویدرج أیضا التقریر السنوي لمسؤولة األخالقیات.

 

 2021-2020تقریر عن برنامج العمل والشؤون اإلداریة للفترة  .5

 )CE/110/5(a)(الوثیقة  2021-2020العمل والمیزانیة للفترة مشروع برنامج  ) أ(

 2012-2020المجلس مدعو للنظر في تأیید برنامج العمل والمیزانیة المقترح لفترة السنتین 

 )CE/110/5(b)(الوثیقة  2021-2020إنتخاب مراجعي الحسابات للفترة  ) ب(

النظام األساسي، بتعیین مراجع  یجري إعالم المجلس بأن على الجمعیة العامة أن تقوم، بموجب
 خارجي لمراجعة حسابات المنظمة.

 

 تقریر لجنة النظر في طلبات العضویة باإلنتساب .6

ُ◌عرض على المجلس التوصیات التي تصدرھا اللجنة بشأن طلبات العضویة باإلنتساب التي تجري ت
 .110 مراجعتھا خالل اإلجتماع الذي یُعقد بالتزامن مع أعمال المجلس في دورتھ

 تقریر رئیس األعضاء المنتسبین .7

 یقوم رئیس األعضاء المنتسبین باإلدالء ببیانھ أمام المجلس.

 )CE/110/8(الوثیقة  تقریر عن اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاحة .8

تقوم األمانة بإعالم المجلس حول ترجمة اإلتفاقیة إلى لغات المنظمة الرسمیة، بعد أن أقرت الجمعیة العامة 
وسوف تعرض اإلتفاقیة على الجمعیة العامة للمنظمة في ). (XXII)707(نصھا اإلنكلیزي بموجب القرار 

 دورتھا الثالثة والعشرین بغیة إقرارھا بكل اللغات الرسمیة.
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التي سوف تقترح على  2021وسنة  2020السیاحة العالمي: الشعارات والبلدان المضیفة لسنة یوم  .9

 )CE/110/9(الوثیقة  الجمعیة العامة

وسنة  2020یجري إعالم المجلس بالترشیحات الستضافة اإلحتفاالت الرسمیة بیوم السیاحة العالمي لسنة 
 ، بغیة تقدیم اقتراح إلى الجمعیة العامة.2021

 

 )CE/110/10(الوثیقة  تقریر عن التحضیرات للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة .10

عن الترتیبات المتخذة لعقد الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة  تقدم األمانة إلى المجلس آخر المعلومات
 .2019أیلول/سبتمبر  13-9العامة في سانت بطرسبرغ، اإلتحاد الروسي، في الفترة 

 

 )CE/110/11(الوثیقة  للمجلس التنفیذي 112والدورة  111وتاریخ الدورة مكان  .11

بالنظر إلى التدابیر التي تم اتخاذھا  111مجلس مدعو إلى اتخاذ قرار بشأن مكان وتاریخ انعقاد دورتھ ال
 للدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة.
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