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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان

 األعمال المؤقتمن جدول  1 البند

 
 
 

 جدول األعمال المؤقت

 

 عتماد جدول األعمالإ .1

 بيان الرئيس .4

 تقرير األمين العام .3

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية
 
 4112التوقعات لسنة و 4114 السياحة الدولية في (أ )

 إدراج السياحة على األجندة العالمية (ب )

 4112-4114تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  (ج )

 4112-4112العمل العام للفترة  إعداد برنامج (د )

 منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة (ه )

 4114العالمي  السياحة  يوم (و )

 تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية (ز )

 
 (البرنامج) األول الجزء: والميزانية البرنامج لجنة تقرير .4

 تقرير األمين العام .2

 الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي الجزء
 
 الوضع المالي للمنظمة (أ )

 التمويل قواعد من 13 والفقرة األساسي النظام من 34 المادة تطبيق (ب )

 المالي للمنظمة الوضعبيان إعادة مرحلي بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: تقرير  (ج )

 4114كانون الثاني/يناير  1لغاية المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  انسجاماً مع

 في األمانة واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  (د )

 توصيات وحدة التفتيش المشتركة: تنفيذها في إطار الكتاب األبيض (ه )

 طلبات العضوية (و )

 
 (الميزانية) الثاني الجزء: والميزانية البرنامج لجنة تقرير .2
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 المنتسبون األعضاء .2

 المنتسبين األعضاء رئيس تقرير (أ )

 باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة تقرير (ب )
 

"منع الترويج لمناطق الصراعات كمقاصد سياحية واستعمال السياحة ألغراٍض  اقتراح حكومة جمهورية أذربيجان: .8

 غير مشروعة"

 نقاش مواضيعي: "السياحة والثقافة: إيجاد نماذج جديدة للشراكة" .9

 1025إنتخاب رئيس المجلس التنفيذي ونائبي الرئيس لسنة   .11

 التنفيذي للمجلسعين والتس التاسعةإستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة   .14
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