
 

منظمة السياحة العالمية
 

  
CE/89/1 prov. annot. 
Madrid, September 2010  
Original: English 
 

 المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

  2010 أآتوبر/ تشرين األول26-24جزيرة آيش، إيران، 
  من جدول األعمال المؤقت1البند 

  
  جدول األعمال المؤقت المشروحمشروع 

  
  

  )prov1 /89/CE.الوثيقة  (اعتماد جدول األعمال - 1البند 
  

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام، باالتفاق مع رئيس المجلس، بوضع جدول األعمال ) 1 (4وفقا للمادة 
اسي والمقررات  من النظام األس19وهو يشمل آافة المسائل التي تطرح على المجلس، وفقا للمادة . المؤقت لهذه الدورة

  .التي اعتمدها المجلس في دوراته السابقة
  

  .والمجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي يطرح عليه
  
  

  )CE/2/89الوثيقة  (بيان الرئيس - 2البند 
  

  .[(LVIII)3]في هذا البند من جدول األعمال المؤقت، يدلي الرئيس ببيان أمام المجلس التنفيذي، وفقا للمقرر 
  
  

  )CE/3/89الوثيقة ( تقرير األمين العام - 3البند 
  

 وعن األنشطة التي قامت بها  الراهن للسياحة الدوليةوضعالفي هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس بتقرير عن 
  .األمانة

  
  

  برنامج العمل العام - 4البند 
 

  )CE/89/4(a)الوثيقة ( 2011-2010 للفترة  العامتنفيذ برنامج العمل )أ 
  

 إشارات إلى تتضمنوهي  ،2010 أغسطس/لغاية آبفي هذه الوثيقة تقرير عن األنشطة التي قامت بها أمانة المنظمة 
  .2010أآتوبر /سبتمبر ولبداية تشرين األول/بعض األنشطة المقررة لشهر أيلول

  
الثامنة عشرة، في آستانا، آازاخستان، والوثيقة مبنية على أساس وثيقة برنامج العمل التي أقرتها الجمعية العامة في دورتها 

  . التنافسية، والنهوض باإلستدامةتعزيز القدرة: استنادا إلى هدفين استراتيجيين
  

وباإلضافة، تلخص الوثيقة زيارات موظفي المنظمة إلى الدول األعضاء لدعم السياسات، وتعرض قائمة بمشاريع المعونة 
مع الهيئات أو المبادرات الدولية، إضافة إلى دعم األعضاء المنتسبين ة التعاون اإلنمائية الجارية، وتشير إلى أبرز أنشط

 .وتعزيز الشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاص
  

  )CE/89/4(b)الوثيقة (تقرير لجنة البرنامج   )ب
 

تناولتها اللجنة في اجتماعها ، تتقدم األمانة بتقرير حول المسائل التي  التنفيذيمن النظام الداخلي للمجلس) 3(9للمادة وفقا 
 2013-2012، السيما برنامج العمل والميزانية للفترة 2010سبتمبر / أيلول20 والثالثين الذي عقد في المقر في الثامن

  .وإعادة النظر في اللجان التقنية
 
  )CE/89/4(c)الوثيقة ( دمج لجنة البرنامج بلجنة الميزانية والمالية )ج 
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، يتقدم األمين العام إلى أعضاء المجلس بالتعديالت المقترحة على النظام [(LXXXVIII)4]فيذي بموجب مقرر المجلس التن
 وعلى القواعد المالية واألحكام المالية المفصلة لمنظمة السياحة العالمية، وذلك من أجل دمج الداخلي للمجلس التنفيذي،

  .ميزانية الجديدةاللجنتين، فضال عن مشروع النظام الداخلي للجنة البرنامج وال
  
  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي - 5البند 
  

  )CE/89/5(a)الوثيقة  (للمنظمةالوضع المالي   )أ 
  

  .قعاته لألشهر القادمةفي هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس بتقرير عن الوضع المالي الراهن للمنظمة وعن تو
 

الوثيقة ( من قواعد التمويل المرفقة به 13 من النظام األساسي والفقرة 34مادة تطبيق أحكام ال  )ب 
CE/89/5(b)( 

  
هذا البند من جدول األعمال المؤقت، يحيط األمين العام المجلس علما بتطبيق قرار الجمعية العامة في 

[A/RES/556(XVIII)] ويبلغ إليه أيضا قائمة األعضاء الذين تنطبق .  من النظام األساسي34 ذي الصلة بأحكام المادة
  من قبل األعضاء السدادشروط، وآذلك بوضع التقيد ب من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي13عليهم أحكام الفقرة 

  .[A/RES/557(XVIII)]ل، وفقا لقرار الجمعية العامة  من قواعد التموي13 بأحكام الفقرة المستفيدين من تعليق العمل
  

 )CE/89/5(c)الوثيقة (إستخدام شعار منظمة السياحة العالمية   )ج 
 

اإلقتراح المنقح ذي  يتقدم األمين العام إلى أعضاء المجلس بتقرير عن ،[(LXXXVIII)8]بموجب مقرر المجلس التنفيذي 
  .ة، وأي اسم أو رمز آخر بتعلق بهوية المنظمةمنظمة السياحة العالمياستخدام شعار ب الصلة

  
  

 )CE/6/89الوثيقة ( أنشطة منظومة األمم المتحدة – 6البند 
 

 عن مشارآة منظمة السياحة العالمية في مختلف اآلليات والشبكات الدولية التابعة في هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام بتقرير
  .التنسيقية في المنظومةلمنظومة األمم المتحدة، وعن اإلجتماعات 

  
  

  )CE/7/89الوثيقة ( لكتاب األبيضالمشروع الثاني ل  – 7البند 
  

، وقد لكتاب األبيضمشروعا ثانيا ليقدم األمين العام إلى المجلس  ،[(LXXXVIII)11]بموجب مقرر المجلس التنفيذي 
الثمانين للمجلس، وبتلك التي أرسلها األعضاء في تعزز بالتعليقات واإلقتراحات القيمة التي أدلي بها في الدورة الثامنة و

  .غضون اآلجال المحددة
  
  

 )CE/8/89الوثيقة ( المستهلك/ دراسة حول حماية السائح- 8البند 
  

 يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز بشأن إعداد ،[(LXXXVIII)3]بموجب مقرر المجلس التنفيذي 
  .، إستنادا إلى مبادئ المدونة العالمية آلداب السياحةالمستهلك/ئحدراسة حول حماية السا

  
  

   األعضاء المنتسبون - 9البند 
  

 )CE/89/9(a)الوثيقة  (تقرير الرئيس  )أ 
  

 والمقررات التي تم باإلجراءاتهذا البند من جدول األعمال المؤقت، يقوم رئيس األعضاء المنتسبين بإعالم المجلس في 
  .صلة تنمية أنشطة األعضاء المنتسبين والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في المنظمة من أجل موااتخاذها

 
 )CE/89/9(b)الوثيقة ( طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب النظر فيتقرير لجنة   )ب 

  
ن قد في هذا التقرير، تصوغ اللجنة توصياتها إلى المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات إلى صفة عضو منتسب التي تكو

  . والثمانين للمجلسالتاسعةراجعتها أثناء االجتماع الذي عقدته على هامش الدورة 
  
  

  )CE/10/89الوثيقة  (2011نة إنتخاب هيئة مكتب المجلس لس – 10البند 
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به  تمكينه من انتخاب هيئة مكت، من أجلالغاية من هذه الوثيقة هي تزويد المجلس التنفيذي بالمعلومات األساسية الالزمة
  .موجب القواعد ذات الصلة، ب2011لسنة 

  
  

  )CE/11/89الوثيقة ( للمجلس التنفيذي التسعينمكان وتاريخ انعقاد الدورة  - 11البند 
  

في هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى أعضاء المجلس بكل المعلومات ذات الصلة باختيار مكان وتاريخ انعقاد دورته 
  .القادمة

  
  

   والثمانين للمجلس التنفيذيالتاسعةعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة است - 21البند 
  

 . والثمانين على المجلس لكي يعتمدها في آخر جلسة عمل لهالتاسعة، ُتطرح مشاريع مقررات الدورة بما هو مألوفعمال 


