البند 1
جدول األعمال المؤقت المشروح

CE/113/1 prov. annot.
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Original: English

منظمة السياحة العالمية تخضر .كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع
المنظمة على اإلنترنت  ، www.unwto.orgأو يمكنكم استخدام رمز اإلجابة
السريعة هنا.

 .1إعتماد جدول األعمال (الوثيقة )CE/113/1 prov.

عم ً
ال بالما ّدة  )1(4من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ،قام األمين العام بوضع جدول األعمال المؤ ّقت لهذه الدورة
ّ
ً
َ
باال ّتفاق مع رئيس المجلس .يغطي جدول األعمال كافة المسائل التي أحيلت إلى المجلس وفقا للما ّدة  19من النظام
األساسي وللمقرّرات التي اعتمدَها المجلس في الدورات السابقة .والمجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي يقدم
إليه.
 .2بيان الرئيس (الوثيقة )CE/113/2

يفتتح رئيس المجلس الدورة ببيا ٍن يوجّهه إلى األعضاء ،عم ً
ال بالمقرّر ) )CE/DEC/3(LVIIIال ُمعت َمد في لشبونة،
في حزيران/يونيو .1998
 .3تقرير األمين العام
يلقي األمين العام نظرة عامة على المسائل الواردة في البنود الفرعية المندرجة في هذا البند من جدول األعمال.
(أ) اإلتجاهات الراهنة وآفاق السياحة الدولية ())CE/113/3(a

يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا عن وضع السياحة العالمية وعن التوقعات لسنة  2021وما بعدها،
السيما في أعقاب وباء كوفيد.19-
(ب) تنفيذ برنامج العمل العام ())CE/113/3(b

يقدَم إلى المجلس تقرير عن أنشطة المنظمة وإنجازاتها في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو وكانون
األول/ديسمبر  ،2020وعن الوضع المالي للمنظمة حتى تاريخ  30أيلول/سبتمبر  ،2020وخطة اإلنفاق
لسنة  ،2021ووضع الموارد البشرية لغاية  31كانون األول/ديسمبر .2020
نظرا للقيود المحددة المتمثلة باي اجتماع هجين ،ونظرا للفترة القصيرة التي تفصل الدورة  112عن الدورة
 113للمجلس ،قرر األمين العام تقديم تقريره عن المسائل المذكورة أعاله في بند واحد.
 .4توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للفترة )CE/113/4( 2025-2020

يتعين على المجلس التوصية إلى الجمعية العامة بمرشح لتعيينه في منصب األمين العام .ويقوم المجلس بصياغة
توصيته في اجتماع خاص وباإلقتراع السري .وتخلص العملية إلى توصية ،تقدم إلى الجمعية العامة ،بمرشح
لتعيينه في منصب األمين العام للفترة .2025-2022

منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة
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 .5األعضاء المنتسبون
(أ) تقرير رئيسة األعضاء المنتسبين ())CE/113/5(a

يلخص تقرير رئيسة المجلس أهم أنشطة أعضاء المجلس واألعضاء المنتسبين منذ الدورة  112للمجلس
التنفيذي (تبليسي ،جورجيا).
(ب) تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب ())CE/113/5(b

يجري إعالم المجلس التنفيذي بالترشيحات الجديدة للعضوية باإلنتساب التي تلقتها األمانة لغاية  14كانون
األول/ديسمبر  ،2020وهي تقدم إلى المجلس بغية إقرارها.
 .6يوم السياحة العالمي :الشعارات والبلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي في سنة  2022وسنة  2023من أجل
اقتراحها على الجمعية العامة ()CE/113/6

تعرض على المجلس الشعارات والبلدان المضيفة ليوم السياحة العالمي في سنة  2022وسنة  2023التي سوف
يتم اإلحتفال بها في إقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ وفي إقليم الشرق األوسط ،تعاطفا ،من أجل اقتراحها على
الجمعية العامة في دورتها الرابعة والعشرين.
 .7تقرير عن التحضيرات للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة ()CE/113/7

الدورة الرابعة والعشرون للجمعية العامة سوف تعقد في المغرب في  .2021يجري إعالم المجلس بالهيكل
المؤقت لهذه الدورة ،التي سوف تشمل الدورتين  114و 115للمجلس.
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