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 المجلس التنفيذي
 التسعونو سادسةالالدورة 

 2023 أغسطس/آب 25، زمبابوي، شالالت فيكتوريا

 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

 
 (.CE/96/1 prov)الوثيقة اعتماد جدول األعمال  – 1البند 

 

( من النظام األساسي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام بوضع جدول األعمال المؤقت لهذه الدورة 2)4بموجب المادة 

من النظام األساسي  21المسائل التي أحيلت إلى المجلس وفقًا للمادة  باالتفاق مع رئيس المجلس. ويغطي جدول األعمال كل

 وللمقررات التي اتخذها المجلس في دوراته السابقة.

 

 المجلس مدعو إلى اعتماد جدول األعمال المقدم إليه.

 
 

 تقرير األمين العام حول مسائل إدارية ومسائل ذات صلة بالنظام األساسي – 2البند 

 
 (CE/96/2(a))الوثيقة تقرير لجنة الميزانية والمالية (أ 

 

في هذا البند من جدول األعمال، يقوم رئيس لجنة الميزانية والمالية )األرجنتين( بتقديم التقرير الذي أعدته 

 اللجنة كنتيجة الجتماعها حول المسائل المالية التي تقع ضمن اختصاص المجلس.

 
 (والملحق  A/20/5(II)(b) الوثيقة) تقرير ُمحَدث عن الوضع المالي (ب 

 

 في هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس بآخر المعلومات عن الوضع المالي العام للمنظمة.

 

 (CE/96/2(c))الوثيقة قواعد مالية مفصلة  (ج 
 

لسابقة، على إثر المداوالت والتعديالت الجزئية على القواعد المالية المفصلة في دورات المجلس التنفيذي ا

 تقدم النسخة النهائية الموحدة للقواعد المالية المفصلة للموافقة عليها.

 
من  14طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة و من النظام األساسي 43تعليق العضوية بموجب المادة  (د 

 (A/20/4(b)   )الوثيقة قواعد التمويل

 

، بقائمة باألعضاء الخاضعين ألحكام [(VII)217]قا للقرار في هذا البند، يتقدم األمين العام إلى الجمعية، وف

من النظام األساسي، ليعلمهم بأي تطورات حدثت في هذا الشأن منذ انعقاد دورتها السابقة. كما  34المادة 

تتلقى الجمعية قائمة باألعضاء الذين تراكمت عليهم اشتراكات متأخرة تعادل أو تفوق اشتراكات أربع 

 .34يعرضهم إلى تطبيق أحكام المادة سنوات، ما قد 
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من قواعد التمويل التي قد تكون قد  23وفي ظل البند نفسه، ينقل األمين العام أي طلبات لتعليق تطبيق الفقرة 

، شريطة أن يكون المجلس قد أقر أن التأخير في سداد [(VI)162]قدمت بموجب قرار الجمعية العامة 

عن سيطرة األعضاء المعنيين، وأن يكون هؤالء األعضاء قد اتفقوا  االشتراكات يعزى إلى ظروف خارجة

 مع المجلس على تدابير لسداد االشتراكات المتأخرة.

 

 (A/19/10(e) )الوثيقة 2112-2113انتخاب مراجعي الحسابات للفترة  (ه 
 

إن المجلس التنفيذي، بموجب هذا البند، مدعو للنظر في ترشيحات األعضاء الفاعلين لمنصبي مراجعة 

 بغية التقدم بتوصياتها إلى الجمعية العامة. 2025-2024حسابات المنظمة للفترة المالية 

 

 (CE/96/2(f))الوثيقة لوجيا المعلومات واالتصاالت في األمانة العامة وتكن  (و 
راجعة لبرنامج عمل األمانة العامة المطبق في مجال تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت يجري تقديم م

 والخطط المستقبلية ذات الصلة.

 

 (CE/96/2(g))الوثيقة توصيات وحدة التفتيش المشترك في إطار الكتاب األبيض  (ز 

 

ودراسة قابلية تطبيق  (2022يجري تقديم مراجعة لتقارير وحدة التفتيش المشترك للسنة الماضية )

على ضوء الكتاب األبيض المعتمد كأداة لإلصالح في  2020-2002التوصيات المقدمة في التقارير للفترة 

 منظمة السياحة العالمية.

 

واعتماد المواضيع وتحديد البلدان  2114و 2112يوم السياحة العالمي: معلومات حول أنشطة العام  (ح 

 (A/20/11)الوثيقة  2112-2113المضيقة للفترة 

 
بموجب هذا البند، يستعرض التقرير الترشيحات المقدمة من جانب الدول الستضافة االحتفال الرسمي باليوم 

 والواجب تنظيمه في إقليمي القارة األميركية وأفريقيا على التوالي. 2025و 2024العالمي للسياحة للعامين 

 

 (CE/96/2(i))الوثيقة نية بالتنافسية واالستدامة النظام األساسي للجان الفنية المع (ط 

 
األمين العام المقدم ( CE/95/3(I)(e)يجري اقتراح هذا النظام األساسي العتماده على إثر مقترح )الوثيقة 

( وقرارها ذات الصلة 2023للمجلس التنفيذي في دورته الخامسة والتسعين )صربيا، أيار/مايو 

CE/DEC/7 (XCV). 

 
 

 (A/205(I)(c))الوثيقة  2112-2113سودة الميزانية والمالية الخاصة بالمنظمة للفترة . م4البند 

 
إلى  2025-2024من النظام األساسي، يجري تقديم مسودة الميزانية والمالية للفترة  21وفقًا للفقرتين )د( و)هـ( من المادة 

يات المحددة من خالل مسح يشمل األعضاء. سبق المجلس لتخضع للمراجعة. كما يجري إعداد المسودة تماشيًا مع األولو

ودراسة المجلس التنفيذي في دورته الخامسة  2023وأن خضعت المسودة لدراسة لجنة الميزانية والمالية في أيار/مايو 

 (.2023أيار/مايو  21-22والتسعين )بلغراد، صربيا، 
 
 

 (A/20/8)الوثيقة  )وثيقة إعالمية( تقرير إلى الجمعية العامة عن أنشطة المجلس التنفيذي - 7البند 

 
 تحال هذه الوثيقة إلى أعضاء المجلس ألغراض إعالمهم.

 
 

 (CE/96/5)الوثيقة . األعضاء المنتسبون: تقرير اللجنة حول مراجعة تطبيقات عضوية االنتساب 2البند 

 
ول التطبيقات المحالة إليها ألغراض الحصول بموجب هذا البند من جدول األعمال المؤقت، تقدم اللجنة إلى المجلس تقريرها ح

 على عضوية بصفة انتساب إلى المنظمة.
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 (CE/96/6)الوثيقة  والتسعين للمجلس التنفيذي كان وتاريخ انعقاد الدورة السابعةم - 6البند 

 

ورة العشرين للجمعية من المقرر عقد الدورة السابعة والتسعين للمجلس التنفيذي في ليفينغستون، زامبيا، فور انتهاء الد

 .2023آب/أغسطس  21العامة، أي في 

 
 

 والتسعين للمجلس التنفيذي السادسةمشاريع مقررات الدورة  - 7البند 

 

 يعهد المجلس إلى األمانة إعداد مقررات دورته السادسة والتسعين.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


