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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

 4104حزيران/يونيو  6-4سانتياغو دي كومبوستيال، إسبانيا، 

 جدول األعمال المؤقت من 0البند 
 
 

 التكميلي جدول األعمال المؤقت
 

 

.0 عتماد جدول األعمالإ 

.4 بيان الرئيس 

.3 تقرير األمين العام 

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية
 
 4104و  4103 السياحة الدولية في (أ )

 إدراج السياحة على األجندة العالمية (ب )

 4102-4104األولويات وتصور اإلدارة للفترة  (ج )

 4103-4104تقرير عن برنامج العمل العام للفترة  (د )

 4102-4104تنفيذ برنامج العمل العام للفترة  (ه )

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية: الجزء األول )البرنامج( (و )

 منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة (ز )

 تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية (ح )

 ي: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسيالجزء الثان
 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية: الجزء الثاني )الميزانية والمالية( (أ )

 الوضع المالي للمنظمة (ب )

 من قواعد التمويل 03من النظام األساسي والفقرة  34تطبيق المادة  (ج )

 4103مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للسنة المالية  تقرير  (د )

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة (ه )
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 تقرير عن الوظيفة المعنية بالشؤون األخالقية (و )

 تقرير عن وضع الموارد البشرية (ز )

 التراخيص التي منحت الستخدام شعار منظمة السياحة العالمية (ح )

 الجزء الثالث: نقاش عام حول تقرير األمين العام
 
.4 األعضاء المنتسبون 

 تقرير رئيس األعضاء المنتسبين (أ )

 تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب (ب )

.2 نقاش حول موضوع: "دور دروب السياحة في تعزيز التنمية والتكامل اإلقليميين" 

.6 مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة والتسعين والدورة المئة للمجلس التنفيذي 

.7 مسائل أخرى 

.8 عين للمجلس التنفيذيواعتماد مشاريع مقررات الدورة الثامنة والتس إستعراض 

 
 
 
 

 


