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المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011حزيران/يونيو  21- 19، كينيا، مومباسا
  من جدول األعمال المؤقت 1البند 
  

 
 

  مشروع جدول األعمال المؤقت المشروح
  
  

  )CE/90/1 prov.(الوثيقة  ألعمالاعتماد جدول ا - 1البند 
  

) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام، باالتفاق مع رئيس المجلس، بوضع جدول األعمال 1( 4وفقا للمادة 
من النظام األساسي والمقررات  19المؤقت لھذه الدورة. وھو يشمل كافة المسائل التي تطرح على المجلس، وفقا للمادة 

  ي اعتمدھا المجلس في دوراته السابقة.الت
  

  والمجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي يطرح عليه.
  
  

  )CE/90/2(الوثيقة  ةبيان الرئيس - 2البند 
  

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

  )CE/90/3(الوثيقة  العام تقرير األمين - 3البند 
  

في ھذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس بتقرير عن الوضع الراھن للسياحة الدولية وعن األنشطة التي قامت بھا 
  األمانة.

  
  

  2011-2010برنامج العمل العام للفترة  - 4البند 
 

 )CE/90/4(a)(الوثيقة التنفيذ والتقييم   )أ 
  

ن األنشطة التي قامت بھا أمانة المنظمة منذ صدور التقرير األخير، الذي قدم إلى الدورة التاسعة في ھذه الوثيقة تقرير ع
. ويتضمن التقرير إشارات إلى بعض األنشطة المقررة لشھري نيسان/أبريل 2011والثمانين للمجلس، ولغاية آذار/مارس 

  .2011وأيار/مايو 

التي أقرتھا الجمعية العامة في دورتھا الثامنة عشرة، في آستانا، كازاخستان، والوثيقة مبنية على أساس وثيقة برنامج العمل 
  استنادا إلى ھدفين استراتيجيين: تعزيز القدرة التنافسية، والنھوض باإلستدامة.

 ، من وقائع ومھام ومشاريع للتعاون التقني، بما في ذلك2011وباإلضافة، تعرض الوثيقة نتائج تقييم عمل المنظمة لسنة 
مشاريع السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ومشاريع األھداف اإلنمائية لأللفية، فضال عن أنشطة محددة أخرى (مثل 

INRouTe.(أي الشبكة الدولية لإلقتصاديات والتنقل والسياحة اإلقليمية ،  
  

 )CE/90/4(b)(الوثيقة الجزء األول  –لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية بين تقرير مشترك   )ب 
 

) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تقوم رئاسة لجنة الميزانية والمالية ورئاسة لجنة البرنامج بتقديم 3(9للمادة وفقا 
، كخالصة الجتماعھما األخير 2011-2010الجزء األول من التقرير المشترك الذي أعد حول برنامج العمل العام للفترة 

  ).2011نيسان/أبريل  11-12(
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  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي - 5البند 

  
  )CE/90/5(a)(الوثيقة  2011الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة   )أ 

  
  في ھذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس بتقرير عن الوضع المالي الراھن للمنظمة وعن توقعاته لألشھر القادمة.

 
 )CE/90/5(b)(الوثيقة الجزء الثاني  –لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية ين تقرير مشترك ب  )ب 

  
) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تقوم رئاسة لجنة الميزانية والمالية ورئاسة لجنة البرنامج بتقديم 3(9للمادة وفقا 

  لمجلس.الجزء الثاني من تقريرھما المشترك حول الشؤون المالية التي تخص ا
 

 )CE/90/5(c)(الوثيقة  2010تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية   )ج 
  

ھذه الوثيقة يتقدم مراجع الحسابات الذي عينته إسبانيا، ومراجع الحسابات الخاص لشؤون التعاون التقني الذي عينته في 
)، بتقريرھما حول [A/RES/569(XVIII)]المھام، بموجب القرار الھند (وھما عضوان انتخبتھما الجمعية للقيام بھذه 

  ، إضافة إلى البيانات المالية ذات الصلة.2010الحسابات اإلدارية لسنة 
 

 )CE/90/5(d)(الوثيقة  2009 -2008إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية السابعة عشرة   )د 
  

البند من جدول األعمال المؤقت ھي خاتمة الفترة المالية السابعة عشرة للمنظمة،  التي تقدم إلى المجلس في ظل ھذا الوثيقة
  وقد دقق مراجعا الحسابات في حسابات سنتيھا الماليتين وتقدما بتقريرھما إلى المجلس.

 
 النظام األساسيالمرفقة ب لماليةقواعد االمن  13من النظام األساسي والفقرة  34تطبيق المادة   )ه 

 )CE/90/5(e)(الوثيقة 
 

ھذا البند من جدول األعمال المؤقت، يحيط األمين العام المجلس علما بتطبيق قرار الجمعية العامة في 
[A/RES/556(XVIII)]  من النظام األساسي. ويبلغ إليه أيضا قائمة األعضاء الذين تنطبق عليھم  34ذي الصلة بأحكام المادة

ة بالنظام األساسي، وكذلك بوضع امتثال األعضاء إلى خطط السداد التي قدموھا من قواعد التمويل المرفق 13أحكام الفقرة 
  .[A/RES/557(XVIII)]من قواعد التمويل، وفقا لقرار الجمعية العامة  13عمال بأحكام الفقرة 

 
 )CE/90/5(f)(الوثيقة  اللجنة المشتركة للمقر  )و 

  
  المؤقت، يتقدم األمين العام بتقرير عن التطورات ذات الصلة بھذا الموضوع. لمن جدول األعما في ھذا البند

 
 )CE/90/5(g)(الوثيقة تقرير رابطة الموظفين   )ز 

  
الذي اتخذه المجلس في دورته الثالثة  [(LXXXIII)3]تقرير رابطة الموظفين يقدم إلى أعضاء المجلس التنفيذي وفقا للمقرر 

  والثمانين.
 
 

  2013 – 2012والميزانية للفترة العام العمل  برنامج -  6البند 
  

 )CE/90/6(a)(الوثيقة مشروع برنامج العمل والميزانية   )أ 
  

، 2013-2012األمين العام بمشروع برنامج العمل والميزانية للفترة  يتقدمفي إطار ھذا البند من جدول األعمال المؤقت، 
أجري بين األعضاء والجدول الزمني الذي أقره المجلس في دورته وقد أعده وفقا لألولويات المحددة بواسطة المسح الذي 

)، بغية النظر فيه والتوصية به إلى الجمعية العامة، بناء على نص الفقرتين (د) و(ه) من [(LXXXIX)4]السابقة ( المقرر 
  من النظام األساسي. 19المادة 
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  )CE/90/6(b)(الوثيقة الجزء الثالث  – لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والماليةتقرير مشترك بين   )ب 

 
) من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تقوم رئاسة لجنة الميزانية والمالية ورئاسة لجنة البرنامج بتقديم 3(9للمادة وفقا 

.2013-2012الجزء الثالث من تقريرھما المشترك حول مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة   
  
  

 )/7CE/90(الوثيقة  عام نقاش – حماية السائح/المستھلكل صك قانوني الرامية إلى استحداثة نشطاأل -  7البند 
  

يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا عن األنشطة التي تم القيام بھا  ،[(LXXXIX)11]بموجب مقرر المجلس التنفيذي 
  باتجاه صك قانوني لحماية السائح/المستھلك.

  
  

 )/8CE/90(الوثيقة  2030عن دراسة  تقرير مرحلي -  8البند 
  

  .2030في ھذه الوثيقة، يتقدم األمين العام بتقرير عن التقدم المحرز إلعداد دراسة 
  
  

 )/9/90CE(الوثيقة  أنشطة منظومة األمم المتحدة -  9البند 
 

ليات والشبكات التابعة عن مشاركة منظمة السياحة العالمية في مختلف اآل في ھذه الوثيقة، يتقدم األمين العام بتقرير
  لمنظومة األمم المتحدة، وعن اإلجتماعات التنسيقية في المنظومة.

  
  

 الجمعية العامة واختيار البلدان المضيفةتقدم إلى التي سوف  2013و 2012 شعاراتة العالمي: يوم السياح - 10البند 
  )CE/90/10(الوثيقة 

  
، والمجلس مدعو إلقرارھا والتوصية 2013و 2012السياحة العالمي في تتضمن وثيقة ھذا البند اقتراحات لشعارات يوم 

[(XV)470]بھا إلى الجمعية العامة. ووفقا لمبدأ التناوب الجغرافي الذي تم اإلتفاق عليه في القرار  والقرار   [579(XVIII) ،
. 2013وفي جنوب آسيا في  2012ينبغي أن يحتفل بھذا اليوم في أوروبا في   

 
 

   األعضاء المنتسبون - 11البند 
  

 )CE/90/11(a)(الوثيقة   تقرير الرئيس  )أ 
  

والمقررات التي تم  باإلجراءاتھذا البند من جدول األعمال المؤقت، يقوم رئيس األعضاء المنتسبين بإعالم المجلس في 
  اص في المنظمة.اتخاذھا من أجل مواصلة تنمية أنشطة األعضاء المنتسبين والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخ

 
 )CE/90/11(b)((الوثيقة  العضوية باإلنتسابتقرير لجنة النظر في طلبات   )ب 

  
في ھذا التقرير، تتقدم اللجنة بتوصياتھا إلى المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات إلى صفة عضو منتسب التي تكون قد 

  راجعتھا أثناء االجتماع الذي عقدته خالل الدورة التسعين للمجلس.
  
  
  )/12/90CE(الوثيقة   التحضير للدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة  -  12ند الب
  

في ھذه الوثيقة، يقدم األمين العام والبلد المضيف إلى المجلس معلومات عن التقدم المحرز في التحضير لعقد الدورة التاسعة 
. ويعرض األمين 2011األول/أكتوبر  تشرين 14- 8عشرة للجمعية العامة، في جينغجيو، جمھورية كوريا، في الفترة 

  العام أيضا مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة، والھيكل المزمع ألعمالھا.
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   للمجلس التنفيذي  والدورة الثانية والتسعين مكان وتاريخ انعقاد الدورة الحادية والتسعين - 13البند 
  )CE/90/13(الوثيقة 

  
لى أعضاء المجلس بكل المعلومات ذات الصلة باختيار مكان وتاريخ انعقاد دورته في ھذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إ

  القادمة التي سوف تجرى في إطار الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة.
  
  

  )/14/90CE(الوثيقة  استعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة التسعين للمجلس التنفيذي - 14البند 
  

ح مشاريع مقررات الدورة التسعين على المجلس لكي يعتمدھا في آخر جلسة عمل له.عمال بما ھو مألوف، تُطر  


