
 
 

منظمة السياحة العالمية
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Original: English

 

المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011حزيران/يونيو  21- 19، كينيا، مومباسا
  من جدول األعمال المؤقت1البند 
  
  

 
  1البرنامج األولي

  
 

  يونيو/حزيران 19األحد 

  تسجيل    12.00- 10.00

  تسجيل    17.30- 13.00

    زيارة إلى منتزه ھالر بارك ومالذ الحيوانات الطبيعي    16.30- 13.00
   في فورت جيزوس واستقبال للترحيبحفل افتتاح       18.30

  
  يونيو/حزيران 20 اإلثنين

  تسجيل    12.30- 8.30

    الجلسة الصباحية    12.30- 9.30
 إعتماد جدول األعمال .1

 
 ةبيان الرئيس .2

  
 تقرير األمين العام .3

  
 2011-2010نامج العمل العام للفترة بر .4

  
 التنفيذ والتقييم  )أ (
 الجزء األول –تقرير مشترك بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية   )ب (

  
 المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي .5

  
 2011الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة   )أ (
 الجزء الثاني –انية والمالية تقرير مشترك بين لجنة البرنامج ولجنة الميز  )ب (
 2010تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للسنة المالية   )ج (
 )2009-2008إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية السابعة عشرة (  )د (
من القواعد المالية المرفقة بالنظام  13من النظام األساسي والفقرة  34تطبيق المادة   )ه (

 األساسي
 المشتركة للمقر اللجنة  )و (
 تقرير رابطة الموظفين  )ز (

  

                                            
ة . يمكن تناول القھوة والشاي في أي وقت في قاعستقطع من الجلسات وقت لتناول القھوةال يُ لإلفادة بالكامل من خدمة الترجمة الفورية،   1 

 المؤتمرات.
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  تقدمه كينيا غداء  14.30- 12.30
 جلسة بعد الظھر  17.30- 14.30

 2013-2012برنامج العمل العام والميزانية للفترة  .6
  

 مشروع برنامج العمل والميزانية  )أ (
 الجزء الثالث –تقرير مشترك بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية   )ب (

  
   عشاء داو في مطعم تاماريند، مومباسا    18.00

  

  حزيران/يونيو 21الثالثاء 
  لجنة النظر في طلبات العضوية باإلنتساب  09.00- 08.30

  الجلسة الصباحية  12.00- 09.00
  نقاش عام –األنشطة الرامية إلى استحداث صك قانوني لحماية السائح/المستھلك  .7  11.00- 09.00

  2030دراسة  تقرير مرحلي عن. 8  12.00- 11.00

  أنشطة منظومة األمم المتحدة. 9

  تقدمه كينيا غداء  13.30- 12.00
  جلسة بعد الظھر  16.30- 13.30
  الجمعية العامة واختيار البلدان إلى التي سوف تقدم 2013و 2012يوم السياحة العالمي: شعارات . 10  15.00- 13.30

  المضيفة    

 األعضاء المنتسبون. 11
 تقرير الرئيس  )ج (
 ة النظر في طلبات العضوية باإلنتسابتقرير لجن  )د (

  
 التحضير للدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة .12

 
 مكان وتاريخ انعقاد الدورة الحادية والتسعين والدورة الثانية والتسعين للمجلس التنفيذي .13

  
 إستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة التسعين للمجلس التنفيذي .14  16.30- 15.00

 
  اء سواحيلي على الشاطئ حفل عش    18.00

  

  حزيران/يونيو 22 األربعاء
  الرحالت:

  إلى مومباسا رحلة -     
  ماساي مارا (للوزراء / رؤساء الوفود) رحلة إلى -     

 


