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 1البند 

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 
 

 

المجلس التنفيذي متاحة على موقع منظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق 

، أو يمكنكم استخدام رمز اإلجابة  www.unwto.org المنظمةعلى اإلنترنت

 .السريعة هنا

 

 

  (prov. 1/CE/112)الوثيقة  إعتماد جدول األعمال .1

بوضع جدول األعمال المؤّقت لهذه ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام 1)4عماًل بالمادّة 
الدورة باالّتفاق مع رئيس المجلس. يغّطي جدول األعمال كافة المسائل التي أحيَلت إلى المجلس وفًقا للمادّة 

س في الدورات السابقة. والمجلس مدعو العتماد من النظام األساسي وللمقّررات التي اعتمدَها المجل 19
 جدول األعمال الذي يقدم إليه. 

 ( /2/112CE)الوثيقة   بيان الرئيس .2

( الُمعتَمد في  CE/DEC/3(LVIII)يفتتح رئيس المجلس الدورة ببياٍن يوّجهه إلى األعضاء، عماًل بالمقّرر 
 .1998لشبونة، في حزيران/يونيو 

 تقرير األمين العام  .3

يلقي األمين العام نظرة عامة على المسائل الواردة في البنود الفرعية المندرجة في هذا البند من جدول 

 األعمال.

 ( CE/112/3(a))اإلتجاهات الراهنة وآفاق السياحة الدولية  (أ)

وما  2020يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا عن وضع السياحة العالمية وعن التوقعات لسنة 
 .19-بعدها، السيما في أعقاب وباء كوفيد 

 ( CE/112/3(b))تنفيذ برنامج العمل العام  ( ب)

، بما في ذلك التدابير يقدَم تقرير عن األنشطة التي قامت بها األمانة لتنفيذ برنامج العمل العام
( خطة عمل 1اإلستثنائية لمواجهة الوباء العالمي. والمجلس مدعو لتأييد أو إقرار المسائل التالية: )

( إنشاء فريق عامل 3للتعليم السياحي عبر اإلنترنت، ) تقنية( إنشاء لجنة 2المرأة في السياحة، )
( مهام  4ظر في طلبات العضوية باإلنتساب، )لمراجعة النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين ولجنة الن

 .معنية بوضع مدونة دولية لحماية السياحال اللجنةوصالحيات 

  إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية ( ج)
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األوسك للمنظمة في الرياض يقدم اقتراح من المملكة العربية السعودية إلنشاء مكتب إقليمي للشرق 

 لكي يؤيده المجلس، رهنا بمصادقة الحقة من قبل الجمعية العامة.

 ( CE/112/3(c))تقرير عن الوضع المالي للمنظمة  (د )

، مع البيانات المالية ذات الصلة. ويشمل ذلك التقرير  2019يقدم تقرير عن الحسابات اإلدارية لسنة 

الذي أعده مراجع حسابات المنظمة الذي عينته إسبانيا )وهي العضو الذي انتخبته الجمعية العامة لهذه 

معية العامة والمجلس مدعو إلصدار توصية إلى الج. A/RES/661(XXI)الوظيفة بموجب القرار 

 .2019بشأن إقرار البيانات المالية للمنظمة لسنة 

 ( CE/112/3(e)) تقرير الموارد البشرية (ه)

 . ويدرج أيضا التقرير السنوي لمسؤولة األخالقيات.وضع الموارد البشرية في األمانة  يقدَم تقرير عن

 (CE/112/3(f)) إصالح المنظمة: التقدم في توصيات وحدة التفتيش المشتركة (و)

يحاط المجلس علما بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن وحدة التفتيش  
 المشتركة.

 المتفرعة عن المجلستقرير اللجان  .4

 تقدم اللجان التقنية إلى المجلس تقريرا عن أنشطتها وخطط عملها

 (CE/112/4(a))تقرير لجنة السياحة والتنافسية  (أ)

 (CE/112/4(b))تقرير لجنة السياحة واإلستدامة  ( ب)

 ( CE/112/4(c))تقرير لجنة اإلحصاء  ( ج)

 األعضاء المنتسبون .5

 ( CE/112/5(a)) األعضاء المنتسبين ةتقرير رئيس (أ)

 تقوم رئيسة األعضاء المنتسبين باإلدالء ببيانها أمام المجلس.

 ( CE/112/5(b))  تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب ( ب)

تقدم إلى المجلس التوصيات التي أعدتها اللجنة بشأن النظر في طلبات العضوية باإلنتساب خالل 
 للمجلس التنفيذي 112اجتماعها الذي يعقد بموازاة مجريات الدورة 

 ( CE/112/6) 2025-2022اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة  .6

، نظرا ألن 2025-2022العام للفترةالنتخاب األمين  حول اإلجراء والجدول الزمنييجري إعالم المجلس 
 إلى التوصية إلى الجمعية العامة بمرشح لهذا المنصب. 113المجلس سوف يكون مدعوا في دورته 

 ( CE/112/7) للمجلس التنفيذي 115والدورة  114والدورة  113مكان وتاريخ الدورة  .7

، بالنظر إلى الخلل 115و 114و 113راته المجلس مدعو إلى اتخاذ قرار بشأن مكان وتاريخ انعقاد دو
 .19-الذي أحدثه وباء كوفيد 

 


