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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7025 مايو/أيار 72-72 ،، كرواتياروفين

 
 
 

 قائمة الوثائق 
 
 

 تاريخ النشر الوثيقة جدول األعمال المؤقت بند

 نيسان/أبريل CE/100/Note Inf.1 rev.1 61 2، المراجعة 2رقم مذكرة معلومات  -

 نيسان/أبريل CE/100/ prog. 82 البرنامج المؤقت -

 نيسان/أبريل CE/100/1 prov. rev.1 6 جدول األعمال المؤقت -

 نيسان/أبريل CE/100/1 prov.annot.  82 المشروح المؤقت جدول األعمال -

 نيسان/أبريل CE/100/2 6 بيان الرئيس -

 نيسان/أبريل CE/100/3(a) 61 7025و 7022 السياحة الدولية في -

 نيسان/أبريل CE/100/3(b) 61 إدراج السياحة على األجندة العالمية -

 نيسان/أبريل CE/100/3(c) 82 األولويات ورؤية اإلدارة -

 نيسان/أبريل CE/100/3(d) 61 7025-7022تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  -

 نيسان/أبريل CE/100/3(e) 82 العالمية في منظومة األمم المتحدةأنشطة منظمة السياحة  -

 نيسان/أبريل CE/100/3(f) 82 تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية -

 نيسان/أبريل CE/100/3(g) 82 منظمة السياحة العالمية المنشورات في سياسة -

-8162الفترة  برنامج) األول الجزء: والميزانية البرنامج لجنة تقرير -
8162) 

CE/100/4 في مكان اإلجتماع 

 نيسان/أبريل CE/100/5(a) 82 الوضع المالي للمنظمة -

 نيسان/أبريل CE/100/5(a) Add.1 82 تقرير مرحلي حول تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام -

التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة  -

 7022األول/ديسمبر كانون  12للسنة المنتهية في 
CE/100/5(b) 62 أيار/مايو 

إغالق الحسابات المالية المراجعة للفترة المالية التاسعة عشرة  -

(7027-7021) 
CE/100/5(c) 6 نيسان/أبريل 

 نيسان/أبريل CE/100/5(d)  82 التمويل قواعد من 21 والفقرة األساسي النظام من 12 المادة تطبيق -

 نيسان/أبريل CE/100/5(e) 6 العضوية -

 نيسان/أبريل CE/100/5(f) 82 الموارد البشريةتقرير  -

شفوير قريت في إطار الكتاب األبيض توصيات وحدة التفتيش المشتركة -  في مكان اإلجتماع 

 نيسان/أبريل CE/100/5(h) 61 المعنية بالشؤون األخالقية وظيفةالعن  تقرير -

-8162الفترة  ميزانية) الثاني الجزء: والميزانية البرنامج لجنة تقرير -
8162) 

CE/100/4 في مكان اإلجتماع 

 نيسان/أبريل CE/100/7(a) 82 تقرير األمين العام -

 في مكان اإلجتماع CE/100/4 (8162-8161الميزانية والمالية )الجزء الثالث:  لجنة تقرير -

 نيسان/أبريل CE/100/8(a) 82 المنتسبين األعضاء رئيس تقرير -

 في مكان اإلجتماع CE/100/8(b) باالنتساب العضوية طلبات في النظر لجنة تقرير -
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الشعارات والبلدان يوم السياحة العالمي: إقتراح للجمعية العامة بشأن  -

 7022وسنة  7022المضيفة لسنة 
CE/100/9 61 نيسان/أبريل 

 نيسان/أبريل CE/100/10 61 التحضيرات للدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة -

اقتراح حكومة جمهورية داب السياحة بشأن آلتوصيات اللجنة العالمية  -

منع الترويج لمناطق الصراعات كمقاصد سياحية واستعمال أذربيجان: 

جلس التنفيذي )مقرر الم السياحة ألغراٍض غير مشروعة"

1(XCIX)) مشروع القرار المقترح من قبل حكومة أذربيجانو 

CE/100/11 rev .1 6 نيسان/أبريل 

 نيسان/أبريل CE/100/12 6 للمجلس التنفيذي 207والدورة  202انعقاد الدورة  وتاريخ مكان -

سبل جديدة لتجاوز  إيجاداإلبتكار في السياحة: نقاش مواضيعي: " -

 "الموسمية
CE/100/13 72 نيسان/أبريل 
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