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 المجلس التنفيذي
 

  الثمانون  وخامسةالالدورة 

2009مايو / أيار8 و7باماكو، مالي   

 قائمة بوثائق العمل
 

 نقط جدول األعمال المؤقت
 

 رقم الوثيقة

  إعتماد جدول األعمال )1
 

CE/85/1 prov. 
CE/85/1 prov.annot. 

 بيان الرئيس )2
 

CE/85/2 

 متقرير األمين العا )3
 

CE/85/3 

 :2009-2008برنامج العمل العام للفترة  )4

 تقرير عن تنفيذ وتقييم البرنامج  )أ 

 تقرير لجنة البرنامج  )ب 
 

CE/85/4 a) 
CE/85/4 a) Add.1 

 
CE/85/4 b) 

  :المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي )5

 2009تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة   )أ 

 تقرير لجنة الميزانية والمالية  )ب 

 2008تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية   )ج 

-2006(إغالق الحسابات اإلدارية ذات الصلة بالفترة المالية السادسة عشرة   )د 

 ، بعد التحقق منها)2007

يل  من قواعد التمو13 من النظام األساسي والفقرة 34تطبيق أحكام المادة   )ه 

 المرفقة به

 إستخدام شعار منظمة السياحة العالمية  )و 

 تقرير رابطة الموظفين  )ز 
 

 
CE/85/5 a) 
CE/85/5 a) Add.1 
 
CE/85/5 b) 
 
CE/85/5 c) 
CE/85/5 c) Add.1 
   
CE/85/5 d) 
 
CE/85/5 e) 
CE/85/5 e) Add.1 
 
CE/85/5 f) 
 
CE/85/5 g) 

-2010 لمنصب األمين العام للفترة توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح )6
2013 

 

CE/85/6 
CE/85/6 Add.1 

 
  :2011-2010مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة  )7

 مشروع برنامج الميزانية الذي أعده األمين العام  )أ 

 تقرير لجنة البرنامج  )ب 

 
CE/85/7 a) 
 
CE/85/7 b) 
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 تقرير لجنة الميزانية والمالية  )ج 
 
 

CE/85/7 c) 
 

 :العالقات مع منظومة األمم المتحدة )8

 آليات التنسيق  )أ 

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة  )ب 
 

 
CE/85/8 a)  
 
CE/85/8 b) 

 

 :تقرير مرحلي عن )9

 مؤسسة تيميس  )أ 

 )ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر   )ب 

 مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ  )ج 

  مونتريالالمركز العالمي المتياز المقاصد في  )د 

 الوحدة اإلستشارية في بون المعنية بالتنوع البيولوجي والسياحة  )ه 

 األمانة الدائمة في روما للجنة العالمية آلداب السياحة  )و 
 

 
 
CE/85/9 

 

 تقرير فريق العمل المكلف بتدارس جدوى صك قانوني للنظر في تيسير السفر السياحي )10
 

CE/85/10 
 

 2010ي سوف تقترح على الجمعية العامة لسنة الشعارات الت: يوم السياحي العالمي )11

 ، واختيار البلدان المضيفة2011وسنة 
 

 
CE/85/11 
CE/85/11 Add.1 

 
 :األعضاء المنتسبون )12

 تقرير الرئيس  )أ 

 عملية مراجعة النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين  )ب 

 إدراج السياحة في اتفاق األمم المتحدة العالمي  )ج 

  رشيح للعضوية باإلنتسابتقرير لجنة النظر في طلبات الت  )د 
 

 
CE/85/12 a)  
 
CE/85/12 b) 
 
CE/85/12 c) 
 
CE/85/12 d)  
 (في مكان انعقاد الدورة)

 
 تقرير عن التحضير للدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة )13

 

CE/85/13 

 مكان وتاريخ انعقاد الدورة السادسة والثمانين للمجلس التنفيذي )14
 

 بدون وثيقة

 

  
  


