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تقرير لجنة البرنامج والميزانية :الجزء األ ّول (البرنامج)
أولا .مقدمة
عقدت لجنة البرنامج والميزانية إجتماعها الخامس في سمرقند ،أوزبكستان ،في األ ّول من تشرين األ ّول/أكتوبر
.1
 ،4114برئاسة األرجنتين .وترد قائمة المشاركين في اإلجتماع ط ّي هذه الوثيقة.
تتناول هذه الوثيقة المسائل المتصلة بالبرنامج .أ ّما الجزء الثاني من تقرير لجنة البرنامج والميزانية ،فيُعنى
.4
بالميزانية والمالية ويُعرض في الوثيقة .CE/99/6
نظر أعضاء اللجنة في الوثائق التالية المتعلقة بالبرنامج والتي ستُرفع إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة
.3
والتسعين ( 4-1تشرين األوّ ل/أكتوبر :)4114
الوثائق
تنفيذ برنامج العمل العام للفترة 4112-4114

)CE/99/3(c

إعداد برنامج العمل العام للفترة 4112-4112
استطالع حول أولويات الدول األعضاء

)CE/99/3(d
PBC/05/3

ثانيا ا .تنفيذ برنامج العمل العام للفترة ( 4102-4102الوثيقة ))CE/99/3(c
ق ّدم المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق إحاطة بالمستجدات بشأن األنشطة التي نفّذتها األمانة منذ اإلجتماع األخير
.4
للجنة البرنامج والميزانية (أيّار/مايو  ،)4114وذلك باإلستناد إلى وثائق المجلس التنفيذي.
ثالثا ا .إعداد برنامج العمل العام للفترة ( 4102-4102الوثيقة ))CE/99/3(d
عمالا بالجدول الزمني الذي أُقِ ّر خالل اإلجتماع السابق للجنة البرنامج والميزانية (راجع الفقرة  8من الوثيقة
.2
) ،)CE/98/3(I)(fأع ّدت أمانة منظمة السياحة العالمية مسودةا إلستبيا ٍن خاص باإلستطالع حول أولويات الدول األعضاء
للفترة  ،4112-4112وو ّزعتها على أعضاء اللجنة إلستمزاج آرائهم.
وافقت اللجنة على اإلستبيان بعد أن ُع ّدل حسب ما ق ّدمه مختلف األعضاء من اقتراحات .وتبعاا للمق ّرر
.2
) ،CE/DEC/6(XCVIIIتم إبالغ المجلس التنفيذي بأنه يمكن إطالق اإلستطالع في األسابيع المقبلة .باإلضافة إلى ذلك،
سوف يتم إطالع أعضاء لجنة البرنامج والميزانية على نتائج استطالع األولويات الذي سيُنفذ على مستوى األعضاء
الرجاء إعادة استعمال الورق
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المنتسبين.
ستشكل نتائج االستطالعات إحدى أهم المدخالت في إعداد مشروع برنامج العمل والميزانية ،الذي سيخضع
.2
للمراجعة من قبل اللجان اإلقليمية ،ولجنة البرنامج والميزانية ،والمجلس التنفيذي قبل الموافقة النهائية عليه من قبل
الجمعية العامة.
رابعا ا .مكان وتاريخ انعقاد الجتماع السادس للجنة البرنامج والميزانية
قُدِّم اقتراح بالتشاور مع أعضاء اللجنة خطيا ا من أجل تحديد مكان وتاريخ انعقاد االجتماع السادس للجنة البرنامج
.8
والميزانية.
خامساً .اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي
.9

يُطلب من المجلس التنفيذي أن يوافق على التوصيات المق ّدمة في هذا التقرير وفي الوثائق ذات الصلة.
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