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 المجلس التنفيذي
 والتسعون التاسعةالدورة 

 4114 أكتوبر/تشرين األول 4-1،  سمرقند، أوزبكستان
 جدول األعمال المؤقت من 1البند 

 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 
 

 (prov.9CE/9 1/ )الوثيقة اعتماد جدول األعمال .1 البند

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام، باالتفاق مع رئيس المجلس، بوضع جدول األعمال  (1)4 وفقا للمادة

من النظام األساسي والمقررات التي  11 المسائل التي تطرح على المجلس، وفقا للمادةوهو يشمل كافة . المؤقت لهذه الدورة

  .اعتمدها المجلس في دورته السابقة

 .المجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي يطرح عليه
 

 (29CE/9/)الوثيقة  .  بيان الرئيس2البند 

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

 .1111حزيران/يونيو 
 

 
  تقرير األمين العام .3البند 

 
 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية

 
األمين العام إلى المجلس تقريرا عن الوضع الراهن للسياحة الدولية وعن برنامج العمل وعن أنشطة منظمة السياحة  يقدم

  .العالمية في منظومة األمم المتحدة
 

 (CE/99/3(a))الوثيقة  2112والتوقعات لسنة  2112 السياحة الدولية في (أ )

 .4115التوقعات لسنة و 4114 األمين العام إلى المجلس تقريرا حول وضع السياحة الدولية في يقدم 

 (CE/99/3(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/99/3(c))الوثيقة  2112-2112تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  (ج )

 .4115-4114يقدم تقرير عن تقييم األنشطة التي قامت بها األمانة تنفيذا لبرنامج عملها للفترة 
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 (CE/99/3(d))الوثيقة  2112-2112إعداد برنامج العمل العام للفترة  (د )

من أجل تحديد أولويات أعضائها، وبالتالي من أجل إعداد برنامج العمل  يقدم تقرير عن اإلجراء الذي اتبعته األمانة

 .4117-4116العام والميزانية للفترة 

 (CE/99/3(e) الوثيقة) منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة  (ه )

ة األمم المتحدة، وعن عن مشاركة منظمة السياحة العالمية في مختلف اآلليات والشبكات التابعة لمنظوم تقدم معلومات

  .اإلجتماعات التنسيقية في المنظومة

 (CE/99/3(f) )الوثيقة 2112 العالمي السياحة يوم (و )

 .4114في عام  تقدم وثيقة هذا البند إلى المجلس تقريرا حول مختلف األنشطة بمناسبة يوم السياحة العالمي

 (CE/99/3(g))الوثيقة تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية  (ز )

يقدم تقرير عن أنشطة الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية بهدف دعم جهود األمانة في تحقيق كامل 
 األهلية للمساعدة اإلنمائية الرسمية وتعبئة موارد جديدة للمنظمة.

 

 (4/9CE/9 )الوثيقة )البرنامج( األول الجزء: والميزانية البرنامج لجنة تقرير. 4البند 

 .تقدم لجنة البرنامج والميزانية تقريرا حول كافة المسائل المتعلقة ببرنامج العمل العام
 

  تقرير األمين العام .2البند 

 إلى المجلس تقريرا عن المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي.يقدم األمين العام 

 الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي الجزء

 (CE/99/5(a) الوثيقة)الوضع المالي للمنظمة  (أ )

  .تقرير عن الوضع المالي الراهن للمنظمة يقدم

 (CE/99/5(b) )الوثيقة من قواعد التمويل 13من النظام األساسي والفقرة  32تطبيق المادة  (ب )

 ذي الصلة بأحكام المادة [A/RES/616(XX)]الجمعية العامة  تطبيق قرارتقريرا عن المجلس إلى األمين العام  يقدم

التمويل المرفقة من قواعد  14 األعضاء الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرةبإليه أيضا قائمة  ويقدم. من النظام األساسي 44

من قواعد  14 بوضع امتثال األعضاء بخطط السداد التي قدموها عمال بأحكام الفقرة كما يحيطه علما بالنظام األساسي.

 .التمويل

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

)الوثيقة  2112اير كانون الثاني/ين 1انسجاماً مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لغاية 

CE/99/5(c)) 

في هذه الوثيقة يحاط المجلس علما بالتقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظمة 

 السياحة العالمية.

 (CE/99/5(d))الوثيقة  في األمانة واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  (د )

في  والخطط المستقبلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال العملتنفيذ األمانة لبرنامج استعراض ل يقدم
 المجال. هذا
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 (CE/99/5(e) )الوثيقة توصيات وحدة التفتيش المشتركة: تنفيذها في إطار الكتاب األبيض (ه )

  .وحدة التفتيش المشتركة تقارير ومالحظاتيقدم إلى المجلس تقريرا حول تنفيذ التوصيات الواردة في  

 (CE/99/5(f) )الوثيقة طلبات العضوية (و )

 يقوم األمين العام في تقريره عن هذا الموضوع بإعالم المجلس عن الطلبات المستلمة لإلنضمام إلى المنظمة. 
 

 (6/9CE/9 الوثيقة) (الميزانية) الثاني الجزء: والميزانية البرنامج لجنة . تقرير2البند 
 

 تقريرا حول كافة المسائل اإلدارية والمالية.تقدم لجنة البرنامج والميزانية 

 

  األعضاء المنتسبون .2البند 

 (CE/99/7(a)ة )الوثيق تقرير رئيس األعضاء المنتسبين (أ )

يقوم رئيس األعضاء المنتسبين بإعالم المجلس باإلجراءات والمقررات التي تم اتخاذها من أجل مواصلة تطوير 

  .بين القطاع العام والقطاع الخاص في المنظمةأنشطة األعضاء المنتسبين والتعاون 

 (CE/99/7(b) )الوثيقة تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب (ب )

تقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات إلى صفة عضو منتسب التي تكون قد راجعتها أثناء 

  .ين للمجلسة والتسعتاسعاالجتماع الذي عقدته خالل الدورة ال
 

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

 (CE/99/8 الوثيقة) ألغراٍض غير مشروعة"

"منع الترويج لمناطق الصراعات كمقاصد سياحية ينظر المجلس في اإلقتراح الذي تقدمت به حكومة جمهورية أذربيجان: 

  واستعمال السياحة ألغراٍض غير مشروعة"

 

 (CE/99/9الوثيقة )  نقاش مواضيعي: "السياحة والثقافة: إيجاد نماذج جديدة للشراكة". 9البند 

الذي أصبح عنصرا متزايد األهمية  "السياحة والثقافة: إيجاد نماذج جديدة للشراكة موضوع " يناقش المجلس خالل ساعتين

 لتعزيز التنمية والتكامل اإلقليميين. هامةفرصا  هو يتيحفي التخطيط والتنمية السياحية الوطنية، و

 

  (CE/99/10الوثيقة ) 2112إنتخاب رئيس المجلس التنفيذي ونائبي الرئيس لسنة  .11 البند

 .4115من نظامه الداخلي، المجلس مدعو النتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لسنة  5للمادة  وفقا
 
 

  والتسعين للمجلس التنفيذي التاسعةإستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة . 2البند 

 
 جلسة عمل له. والتسعين على المجلس لكي يعتمدها في آخر التاسعة عمال بما هو مألوف، تطرح مشاريع مقررات الدورة
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