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 جمعية العامةال
 الثانية والعشرونالدورة 
 2017 سبتمبر/أيلول 16-11، الصين، تشنغدو

 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 
 
 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
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 المؤقت جدول األعمال
 

 

 إعتماد جدول األعمال .1
 
 إنتخاب رئيس الجمعية ونواب الرئيس .2

 
 تعيين لجنة وثائق التفويض .3

 
 لألمين العامبيان  .4

 
وتعيين لجنة  دا  السياحةآلاإلطارية منظمة السياحة العالمية  إقرار المبادئ التوجيهية العتماد مشروع اتفاقية .5

 مخصصة إلعداد المشروع النهائي
 

 تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة .6
 
 تقرير لجنة وثائق التفويض .7
 
 العضوية في المنظمة .8
 

 وضع العضوية (أ )
من قواعد  13طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة ، ومن النظام األساسي 34تعليق العضوية وفقا للمادة  (  )

 التمويل
 

 بتوصية من المجلس التنفيذي 2021-2018تعيين األمين العام للفترة  .9
 

 تقرير األمين العام .11
 

 2017-2016للفترة   برنامج العمل الجزء األول:
 
  2017-2016لعمل العام للفترة اتنفيذ برنامج  (أ )
  التنميةفي سبيل سياحة المستدامة لل 2017 حول السنة الدولية تقرير (  )
 اتّفاقية منظّمة السياحة العالمية لحماية السائح وحقوق وواجبات مقّدمي الخدمات السياحية (ج )
 (ST-EPالدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر ) منظمةال (د )
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 2019-2018مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة : يالجزء الثان
 
 الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي: الثالثالجزء  

 
 (2015-2014إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية التاسعة عشرة ) (أ )
  العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير ما بعد تطبيقل مرحلي تقريرو الوضع المالي للمنظمة (  )
  المنظمةوضع الموارد البشرية في  (ج )
 2019-2018إنتخاب أعضاء لجنة منظمة السياحة العالمية للمعاشات التقاعدية للموظفين للفترة  (د )
 2019-2018الحسابات للفترة  إنتخاب مراجع (ه )
بشأن امتيازات وحصانات  1947وضع التصديق على التعديالت على النظام األساسي واتفاقية عام  (و )

 الوكاالت المتخصصة
من النظام  33إجراءات تعديل النظام األساسي وتعديل المادة تقرير الفريق العامل المعني باستعراض  (ز )

 األساسي
 قواعد التمويل من 11والفقرة  من النظام األساسي 26)ز( والمادة  12تعديل المادة  (ح )
 أعضاء المجلس التنفيذي( من القواعد اإلجرائية للجمعية العامة )إنتخاب 54تعديل المادة  (ط )
 لعضوية باالنتسابمبادئ توجيهية للدول بشأن معايير تأييد المرشحين ل (ي )
  اإلتفاقات التي أبرمتها المنظمة (ك )

 
 الرابع: تقرير عن اإلصالح في المنظمة )تنفيذ الكتاب األبيض( الجزء 

 
 المنتسبون األعضاء .11

 
 األعضاء المنتسبينرئيس تقرير  (أ )
 النظام الداخلي للجنة األعضاء المنتسبين (  )

 
، واعتماد الشعارات، وتحديد البلدان المضيفة لسنة 2017و 2016يوم السياحة العالمي: معلومات عن أنشطة  .12

 2019وسنة  2018
 
 التنفيذي إنتخاب أعضاء في المجلس .13

 
 اللجنة العالمية آلداب السياحةتقرير  .14

 
 اللجنة العالمية آلداب السياحةإنتخا  أعضاء  .15

 
 اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلدا  السياحة أو اعتماد إقرار .16
 
 للجمعية العامة والعشرين ثالثةال مكان وتاريخ انعقاد الدورة .17

 
 للجمعية العامةالعشرين الثانية وإستعراض واعتماد مشاريع قرارات الدورة  .18
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