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 المجلس التنفيذي
 الدورة الثامنة والتسعون

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

 من جدول األعمال المؤقت 0البند 

 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 
 

 (.CE/98/1 prov )الوثيقة اعتماد جدول األعمال .1 البند

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، قام األمين العام، باالتفاق مع رئيس المجلس، بوضع جدول األعمال  (0)4 وفقا للمادة

من النظام األساسي والمقررات التي  01 المسائل التي تطرح على المجلس، وفقا للمادة وهو يشمل كافة. المؤقت لهذه الدورة

  .اعتمدها المجلس في دورته السابقة

 .المجلس مدعو العتماد جدول األعمال الذي يطرح عليه
 

 (CE/98/2)الوثيقة  .  بيان الرئيس2البند 

الذي اعتمد في دورة لشبونة في  [(LVIII)3]يفتتح رئيس المجلس الدورة ببيان موجه إلى األعضاء، وفقا للمقرر 

 .0111حزيران/يونيو 
 

 
  تقرير األمين العام .3البند 

 
ياحة يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا عن الوضع الراهن للسياحة الدولية وعن برنامج العمل وعن أنشطة منظمة الس

  العالمية في منظومة األمم المتحدة وعن المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي.
 
 

 الجزء األول: الوضع الراهن واألنشطة الجارية
 

 (CE/98/3(I)(a))الوثيقة  2112 و 2113السياحة الدولية في  (أ )

 .4104و 4102 يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا حول وضع السياحة الدولية في 

 (CE/98/3(I)(b))الوثيقة  إدراج السياحة على األجندة العالمية (ب )

يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا حول عمل األمانة في مجال إدراج السياحة العالمية على األجندات الوطنية 

 والدولية.
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 (CE/98/3(I)(c))الوثيقة  2112-2112للفترة  وتصور اإلدارة ألولوياتا (ج )

 .4102-4104يقدم األمين العام إلى المجلس تقريرا حول أولويات األمانة وتصور إدارتها للفترة 

 (CE/98/3(I)(d))الوثيقة  2113-2112تقرير عن برنامج العمل للفترة  (د )

 .4102-4104للفترة  عملهابرنامج ل تنفيذاتقييم األنشطة التي قامت بها األمانة  تقرير عن يقدم

 (CE/98/3(I)(e) الوثيقة) 4102-4102 للفترةالعام  العمل برنامج تنفيذ (ه )

برنامج العمل  من أجل تحديد أولويات أعضائها، وبالتالي من أجل إعداداألمانة  اإلجراء الذي اتبعتهتقرير عن  يقدم

 .4102-4104 العام والميزانية للفترة

 (CE/98/3(I)(f))الوثيقة تقرير لجنة البرنامج والميزانية: الجزء األول )البرنامج(  (و )

 .4102-4102مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة  البرنامج والميزانية تقريرا حول تقدم لجنة

 (CE/98/3(I)(g))الوثيقة منظمة السياحة العالمية في منظومة األمم المتحدة  (ز )

عن مشاركة منظمة السياحة العالمية في مختلف اآلليات والشبكات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، وعن  تقدم معلومات

  .اإلجتماعات التنسيقية في المنظومة

 (CE/98/3(I)(h))الوثيقة تقرير الفريق العامل المعني بالمساعدة اإلنمائية الرسمية  (ح )

عدة اإلنمائية الرسمية بهدف دعم جهود األمانة في تحقيق كامل يقدم تقرير عن أنشطة الفريق العامل المعني بالمسا
 األهلية للمساعدة اإلنمائية الرسمية وتعبئة موارد جديدة للمنظمة.

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 (CE/98/3(II)(a) )الوثيقةتقرير لجنة البرنامج والميزانية: الجزء الثاني )الميزانية والمالية(  (أ )

 كافة المسائل اإلدارية والمالية.تقدم لجنة البرنامج والميزانية تقريرا حول 

 (.CE/98/3(II)(b) Addو (CE/98/3(II)(b) الوثيقتان)الوضع المالي للمنظمة  (ب )

  .تقرير عن الوضع المالي الراهن للمنظمة يقدم

 (CE/98/3(II)(c))الوثيقة  قواعد التمويلمن  13من النظام األساسي والفقرة  32تطبيق المادة  (ج )

 ذي الصلة بأحكام المادة [A/RES/616(XX)]الجمعية العامة  تطبيق قرارتقريرا عن المجلس إلى األمين العام  يقدم

التمويل المرفقة من قواعد  02 األعضاء الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرةبإليه أيضا قائمة  ويقدم. من النظام األساسي 24

من قواعد  02 بوضع امتثال األعضاء بخطط السداد التي قدموها عمال بأحكام الفقرة كما يحيطه علما بالنظام األساسي.

 .التمويل

 (CE/98/3(II)(d))الوثيقة  2113تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للسنة المالية  (د )

 يمراجعتقريرا ل وهو يتضمن. البيانات المالية ذات الصلة، إضافة إلى 4102لسنة يقدم تقرير حول الحسابات اإلدارية 

انتخبتهم الجمعية للقيام بهذه المهام، بموجب القرار  أعضاء وهم)ألمانيا والهند وإسبانيا  معينته نالحسابات الذي

[A/RES/627(XX)]). 
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 (CE/98/3(II)(e))الوثيقة  تقرير وحدة التفتيش المشتركة (ه )

ة الهيئة الرقابية الخارجيوهي وحدة التفتيش المشتركة،  عن منظمة السياحة العالمية أعدته تقريريقدم إلى المجلس 
 .التابعة لمنظومة األمم المتحدة

 (CE/98/3(II)(f))الوثيقة  تقرير عن الوظيفة المعنية بالشؤون األخالقية (و )

خرا في أمانة منظمة السياحة يقدم تقرير إلى المجلس عن الوظيفة المعنية بالشؤون األخالقية التي أنشئت مؤ

 العالمية.

 (CE/98/3(II)(g))الوثيقة  تقرير عن وضع الموارد البشرية (ز )

 يقوم األمين العام بإعالم المجلس حول تشكيلة الموارد البشرية ووضعها في المنظمة. 

 (CE/98/3(II)(h))الوثيقة  التراخيص التي منحت الستخدام شعار منظمة السياحة العالمية (ح )

، يقدم األمين العام إلى أعضاء المجلس تقريرا عن التراخيص التي [A/RES/601(XIX)]وفقا لقرار الجمعية العامة  

 .منحتها األمانة الستخدام شعار منظمة السياحة العالمية
 

 الجزء الثالث: نقاش عام حول تقرير األمين العام

العام استنادا إلى الوثائق المقدمة. ويجيب األمين العام وفريق يفتح باب النقاش بين أعضاء المجلس حول تقرير األمين 

  إدارته عن األسئلة والمسائل المطروحة.
 

  األعضاء المنتسبون .2البند 

 (CE/98/4(a)ة )الوثيق تقرير رئيس األعضاء المنتسبين (أ )

من أجل مواصلة تطوير يقوم رئيس األعضاء المنتسبين بإعالم المجلس باإلجراءات والمقررات التي تم اتخاذها 

  .أنشطة األعضاء المنتسبين والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في المنظمة

 (CE/98/4(b))الوثيقة  تقرير لجنة النظر في طلبات العضوية باالنتساب (ب )

أثناء  تقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات إلى صفة عضو منتسب التي تكون قد راجعتها

  .االجتماع الذي عقدته خالل الدورة الثامنة والتسعين للمجلس
 

 (CE/98/5الوثيقة ) . نقاش حول موضوع : "دور دروب السياحة في تعزيز التنمية والتكامل اإلقليميين"2البند 

الذي أصبح عنصرا متزايد األهمية في التخطيط والتنمية  موضوع "دور دروب السياحة" يناقش المجلس خالل ساعتين

 لتعزيز التنمية والتكامل اإلقليميين. هامةفرصا  هو يتيحالسياحية الوطنية، و

 

  (98/6CE/الوثيقة ) مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة والتسعين والدورة المئة للمجلس التنفيذي .6 البند

وسيتم تقديم  .تينه القادميلمجلس كل المعلومات ذات الصلة باختيار مكان وتاريخ انعقاد دورتيقدم األمين العام إلى أعضاء ا

 الدورة التاسعة والتسعين والدورة المئة للمجلس التنفيذي.القرارات بشأن البلدان المرشحة الستضافة  اتخاذو الترشحات
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 (CE/98/7)الوثيقة  والتسعين للمجلس التنفيذيالثامنة إستعراض واعتماد مشاريع مقررات الدورة . 7البند 
 

 عمال بما هو مألوف، تطرح مشاريع مقررات الدورة الثامنة والتسعين على المجلس لكي يعتمدها في آخر جلسة عمل له.


