
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE/105/4 

Madrid, 10 May 2017 
Original: Spanish 

 

 

 المجلس التنفيذي
 501الدورة 
 1052 مايو/أيار 51-50 إسبانيا،، مدريد

 من جدول األعمال المؤقت 6و 4البندان 

 
 
 

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية

  مقّدمة أّوالً. 

، برئاسة 7112أيَّار/مايو  11عقدت لجنة البرنامج والميزانية اجتماَعها الحادي عشر في مدريد، إسبانيا، بتاريخ  .1
 طّي هذا التقرير.األرجنتين. ترُد قائمة المشاركين 

في النقاط التالية والوثائق ذات الصلة التي سُترَفع إلى المجلس التنفيذي نظروا  جدول األعمال وأعضاُء اللجنة  أقر .7
 (: 7112أيَّار/مايو  11في دورته الخامسة بعد المئة )

 الوثائق 

  1052-1052عمل والميزانية للمنظّمة للفترة المشروع برنامج CE/105/5(b) 

  1052-1056تنفيذ برنامج العمل العام للفترة CE/105/5(a) 

  1052التقرير المالي للمنظّمة لسنة CE/105/7(a) 

  15التقرير المالي لمنظّمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراَجعة للسنة المنتهية في 

ل/ديسمبر   1056كانون األوَّ
CE/105/7(b) 

  من قواعد التمويل  51من النظام األساسي والفقرة  14تطبيق المادَّة 
CE/105/7(c) 

 تقرير الموارد البشرية CE/105/7(e) 

  CE/105/5(b) – 8102-8102منّظمة للفترة الميزانية للعمل والمشروع برنامج  ثانًيا. 

َم األمين العام الوثيقة  .3 دَّ بغرض تحقيق األهداف اللجنة بأّن هذا المشروع قد أُع   . وذّكَر أعضاءCE/105/5(b)قدَّ
 التالية:

 ؛1052-1056الفترة  وميزانية مواصلة برنامج عملضمان  (أ )

نة العالمية آلداب السياحة؛اتّ  (ب )  باع مبادئ المدوَّ
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السياحة على األجندة العالمية، وتحقيق الفائدة القصوى من مساهمة السياحة في أهداف التنمية إدراج  (ج )

 ؛ 1010المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 

)الفاعلون والمشاركون والمنتسبون(،  منظّمة السياحية العالميةدخال األولويات التي عبَّر عنها أعضاء إ (د )

، كتأثير التكنولوجيات حول أولويات األعضاء 1056أواخر  لذي أُجري فيمن خالل االستطالع ا ًصاوخصو

 الحديثة على السياحة. 

ر بأّن برنامج العمل، على غرار الفترات السابقة، قد ُبن َي على أساس هدَفين استراتيجَيين مترابَطين هما: )أ( وقد  .4 ذكَّ
 واألخالقيات في التنمية السياحية.تعزيز االستدامة تحسين القدرة التنافسية والجودة؛ و)ب( 

، مذكوران 7131أشاَر األميُن العام أيًضا إلى أّن الرابط بين مختلف نواتج برنامج العمل ومساهمتها في خّطة عام  .5
بوضوح في هذه الوثيقة، بنتيجة األولوية القصوى التي أناطها أعضاء منّظمة السياحة العالمية بمفهوم "السياحة من أجل 

 " من خالل استطالع األولويات. التنمية

آذار/مارس  31لغاية  7112-7116أحاطت اللجنة بالتغييرات التي أجريت على هيكلية الميزانية الُمنقَّحة للفترة  .6
في اشتراكات بنمو اسمي صفري  1052-1052بتقديم ميزانية متوازنة للفترة اقتراَح األمين العام  أيدت، و7112

، مع 1052بالمقارنة مع سنة  1052% في سنة 4، وبزيادٍة نسبتها 1052بالمقارنة مع سنة  1052عن سنة األعضاء 

من حيث  1052-1056مقارنةً مع ميزانية الفترة المستوى نفسه تقريبًا عند  1052/1052للفترة مبالغ الميزانية  إبقاء

 سنوات.  50% على مدى 6ومع خسارٍة في القّوة الشرائية تبلغ  ،القيمة الفعلية

لة  1052-1052دول االشتراكات الُمقتَرح للفترة بجأحاطت اللجنة  .2  % 0سنوي بنسبة النمو لمراعاة البصيغته الُمعدَّ

ما تدعو الحاجة إلى ، إالَّ عندعلى التوالي 1052و 1052 العاَمينعلى مستوى اشتراكات البلدان الفردية مقارنةً مع % 4و

   . مراعاة التغيُّرات التقنية في وضع التصنيف بالنسبة إلى البلدان الفردية

األمين العام، أنشأت اللجنة فريق عمل يتألف  من في ما يتعلق باإلقتراح الذي تقدمت به فرنسا، وبناء على اقتراح .8
 األعضاء المنتسبين. اشتراكاتمستوى اجتمع بعد اجتماع اللجنة لتقييم  وقد من األمانة،، بدعم مندفلالفرنسا، و من أنغوال،

ه بأن يتّم التوجّ  وأيّدتيورو،  72،523،111سيكون  1052و 1052 للعاَمينمستوى الميزانية لحظت اللجنة أّن  .2

رة التي تساوي لغٍ امبال، بوالمشاركينتمويل إيرادات الميزانية المقّرة للفترة المقبلة من اشتراكات األعضاء الفاعلين   الُمدوَّ

، وأنَّ التوازن الذي يجب تمويله ينبغي أن تتم 1052يورو لسنة  13،166،111، و1052يورو لسنة  17،673،111

تغطيته من اشتراكات األعضاء المنتسبين، وغيرها من مصادر التمويل الُمشار إليها في الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة 

 ت أيًضا،قوافنظمة أو انسحاب آخرين منها؛ وجدد إلى الممنتسبين ن الزمة في حال انضمام أعضاء التعديالت التي قد تكو

، على تقسيم اشتراكات األعضاء المشاركين إلى فئتين منفصلتَين، على أن تكون كلٌّ منها A/RES/526(XVII)قرار ال بحسب

 على التوالي. 2و 51% من اشتراكات األعضاء الفاعلين في المجموعتَين 50أقّل بنسبة 

 التي تندرجفي المئة للبلدان  41، ُطبَِّق حسٌم مباشر بنسبة (XX)619أحاطت اللجنة بأّنه وفًقا لقرار الجمعية العامة  .11
انها  -7116، وذلك على جدول اإلشتراكات للفترة أو أقلّ  نسمة 711111ضمن المجموعة األخيرة والتي يساوي عدد سكَّ

على كّل البلدان التي تتمّتع بصفة جزيرة وتندرج ضمن المجموعة األخيرة من الجدول، ، وُطبَِّق هذا الحسُم أيًضا 7112
بقطع النظر عّما إذا كانت تندرج ضمن مجموعٍة أعلى قبل تطبيق الحسم اإلضافي للبلدان القليلة السّكان في العوامل 

 االقتصادية والتقنية. 

اللجنة النتائج التي توصل إليها فريق  ستنتظر ،7112-7118اشتراكات األعضاء المنتسبين للفترة ب يتعلق ما في .11
 من أجل تقديم توصيتها إلى المجلس التنفيذي. (8العمل )انظر الفقرة 

 
بأنَّ  مع انإحاطة ،قتصاد في التكاليف وضب  انإنفا جهودها الرامية إلى االمواصلة على األمانة شّجعت اللجنة  .17

أّن برامج أخرى ضمن  تلحظالعادية ضمن الصندو  العام، ويشتمالن فق  على برامج الميزانية البرنامج والميزانية 

ضاف إلى مخرجات المنظَّمة تُ سالطوعية والصناديق االستئمانية(  المساهماتالصندو  العام أو صناديق أخرى )صناديق 

  .سيَّما في موضوع التعاون التقني ز الموارد وبالتالي أنشطة المنظَّمة، والعزّ وت

-7118أوصى أعضاء اللجنة المجلَس التنفيذي بالموافقة على مشروع برنامج العمل والميزانية للمنّظمة للفترة  .13
 كما قّدمه األمين العام.  7112
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 CE/105/5(a) – 8102-8102العمل العام للفترة تنفيذ برنامج  . ثالًثا

قّدَم المدير التنفيذي للبرامج والتنسيق إحاطًة بالمستجّدات بشأن األنشطة التي نّفذتها األمانة منذ االجتماع األخير  .14
ل/أكتوبر  اللجنة علًما (، إستناًدا إلى وثائق المجلس التنفيذي. وقد أحاطت 7116للجنة البرنامج والميزانية )تشرين األوَّ

 بكافة األنشطة المعروضة في التقرير وأوصت المجلس التنفيذي بالموافقة على التقرير.

 CE/105/7(a) – 8102التقرير المالي للمنّظمة لسنة  . رابًعا

 . 7112آذار/مارس  31التي تستعرض المعلومات المالية لغاية  CE/105/7(a)أحاطت اللجنة بالوثيقة  .15

َرت بـ  7112أحاطت اللجنة علًما بأّن إيرادات الميزانية لسنة  .16 يورو. ويبلغ مستوى االشتراكات  13،181،111قُدِّ
يورو، في حين تبلغ االشتراكات  2،212،472 7112آذار/مارس  31ولغاية  7112المحّصلة من األعضاء للسنة المالية 

% من خّطة اإليرادات المقّدرة للسنة 63رادات المستلمة حّتى تاريخه يورو. وتمّثل اإلي 441،311المتأّخرة المحّصلة 
 الحالية.

َرت في األساس بـ .12 يورو،  13،181،111أحاطت اللجنة علًما أيًضا بأّن نفقات الميزانية في هذه السنة المالية قُدِّ
غ نفقات الميزانية حّتى تاريخه % من االعتمادات المواَفق عليها. تبل28وهو مبلغ يطابق اإليرادات المقّدرة ويشّكل 

 % من خّطة النفقات المقّدرة للسنة الحالية.21يورو، وتمّثل  11،257،248

حثَّت اللجنة األعضاء الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية بعد على اّتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم  .18
 عيق تنفيذ البرنامج.، وبالتالي تفادي أّي تأخير من شأنه أن ي7112لسنة 

. وقد أفضت هذه 7112أحاطت اللجنة علًما بالتعديالت التي أجراها األمين العام على هيكلية البرامج لعام  .12
ووفق الصيغة  CE/105/7(a)الوثيقة التعديالت إلى تغيُّر توزيع االعتمادات بحسب البرامج، على النحو الُمبيَّن في 

 بغرض الموافقة عليها. CE/105/5(b)المطروحة في الوثيقة 

أحاطت اللجنة علًما مع التقدير بالمساهمات الطوعية والهبات العينية ومشاريع المبادرات، وشّجعت األمين العام  .71
 على تنفيذها، سعًيا كلّما أمكن إلى تنويع مصادر تمويل أنشطة منّظمة السياحة العالمية، في سبيل دعم تحقيق أهدافها

ة أحاطت اللجنة  .71 ( من 1)33علًما بجداول الرواتب التي أقّرتها األمم المّتحدة والتي يطّبقها األمين العام وفًقا للمادَّ
 1النظام اإلداري للموّظفين، على النحو التالي: أ( جدول الرواتب المعّدل للموّظفين من فئة الخدمات العامة اعتباًرا من 

ل/أكتوبر  ب الموّحد والجدول المنّقح لألجور الداخلة في حسابات المعاشات ، وب( جدول الروات7116تشرين األوَّ
، وج( الجدول المنّقح لألجور 7112كانون الثاني/يناير  1التقاعدية لموّظفي الفئة الفّنية والفئات األعلى منها اعتباًرا من 

 .7112شباط/فبراير  1تباًرا من الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية لموّظفي الفئة الفّنية والفئات األعلى منها اع

ل/ديسمبر 10التقرير المالي لمنّظمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراَجعة للسنة المنتهية في . خامًسا  8102 كانون األوَّ
– CE/105/7(b) 

، ومفاده أّن بالرأي غير المتحّفظ الصادر عن المراجعين الخارجيين للحساباتأحاطت اللجنة علًما مع الرضا  .77
تقّدُم صورًة حقيقية عن الوضع المالي للمنّظمة حّتى تاريخ  7116البيانات المالية لمنّظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية 

ل/ديسمبر  31  31، وعن أدائها، وتدّفقاتها النقدية، والتغييرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 7116كانون األوَّ
ل/د ، بما يتماشى مع النظام المالي وقواعد التمويل في منّظمة السياحة العالمية، والمعايير 7116يسمبر كانون األوَّ

المحاسبية الدولية للقطاع العام. ولحظت أيًضا أّنه قد تّم حّل المسألة التي أّدت إلى بروز استثناء في رأي مراجعي 
البيانات المالية لمؤّسسة تميس، والتي أثيرت في إطار الحسابات، وذلك في ما يتعلّق باختالف التوقيت في مراجعة 

 .7115المراجعة الخارجية للبيانات المالية لمنّظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية 

تطلب من المجلس التنفيذي أن يوصي الجمعية العامة بإقرار البيانات المالية لمنّظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية  .73
7116. 
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 اللجنة عن امتنانها للمراجع الخارجي للحسابات )إسبانيا( على ما قاَم به من عمل.أعربت  .74

بقَي ضمن حدود االعتمادات  7116أحاطت اللجنة علًما بأنَّ مستوى اإلنفاق في الميزانية خالل السنة المالية  .75
ي يغّطي جزئًيا السلف التي أخذت من المواَفق عليها، ولحظت أنَّ الفائض النقدي أعيَد إلى صندوق رأس المال المتداول لك

 الصندوق في السنوات الفائتة.

مساعيه مع األعضاء الذين تستحّق عليهم إشتراكات  7112توصي اللجنة األمين العام بأن يواصل خالل العام  .76
ها.  للمنّظمة بغرض ضمان سداد 

الُمشار إليها  7116ت االعتمادات لسنة كما أحاطت اللجنة علًما بالتعديالت التي أجراها األمين العام على تحويال .72
في الوثيقة الموصى بها من قبل لجنة البرنامج والميزانية ومن قبل أعضاء المجلس التنفيذي بموجب مشاورٍة خّطية عمالً 

 )ب( من النظام المالي.5.3)أ( و5.3بالماّدتين 

ق بالتأمين حدة بعد النظر في التقرير المتعلّ المتّ خذتها الجمعية العامة لألمم رات التي اتّ ا بالمقرّ أحاطت اللجنة علمً  .78
 .الخدمة انتهاءي بعد التأمين الصحّ ب التابعة لألمم المّتحدة والمعنية عملاللمجموعة  ،ي بعد انتهاء الخدمةالصحّ 

 بالتأمينوالمعنية حدة لألمم المتّ  ةمل التابعالع مجموعةحرزه تم الذي العام أن يواصل رصد التقدّ طلب إلى األمين وت .72
ي بعد قة بالتأمين الصحّ ما بشأن التمويل الكامل أو بدائل التمويل الكامل لاللتزامات المتعلّ ال سيّ  ،الخدمة انتهاءي بعد الصحّ 
 یاالجتماعية والقانونية باإلضافة إل الخلفية على ضوءمن أجل القيام،  ،منهجية التقييس العامةتوحيد وبشأن  ،الخدمة انتهاء

انتهاء بعد  منّظمة السياحة العالمية فيباستحقاقات موظّ  في ما يتعلّق كاليفاحتواء الت ريتداببتقييم  ،سبةتمكالحقوق ال
عين االعتبار ب ةي بعد انتهاء الخدمالصحّ  نيالتأمب التابعة لألمم المّتحدة والمعنية عملال مجموعة اتيأخذ توصو ،الخدمة

 اتيزانيالم مشاريع تقديم قبل ،ي بعد انتهاء الخدمةالصحّ  نيالتأم اتاللتزام كافيال ليشأن التموعند االقتضاء ب
 .ذييالمجلس التنف یلإوالمقترحات 

 CE/105/7(c) –من قواعد التمويل  01من النظام األساسي والفقرة  13.    تطبيق الماّدة سادًسا

قد تقّيدوا بشكٍل صارٍم بااللتزامات  واوقيرغيزستان ونيكاراغأحاطت اللجنة علًما بأنَّ األعضاء الفاعلين كامبوديا  .31
 التي تعّهدوا بها من أجل سداد اشتراكاتهم حّتى السنة الحالية ضمًنا.

وأعربت اللجنة عن ارتياح ها ألّن األعضاء الفاعلين باكستان وتوغو والسنغال وفنزويال لم يعودوا خاضعين  .31
واعد التمويل حيث أّنهم خّفضوا جزئًيا المتأّخرات المستحّقة من ق 13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34ألحكام الفقرة 

 عليهم.

توافق اللجنة على خطط السداد التي قّدمتها غانا وغينيا لتسديد المتأّخرات المترّتبة عليهما، وكذلك االقتراح الذي  .37
 قّدمه األوروغواي لمراجعة خّطة السداد الخاّصة به.

 CE/105/7(e) –تقرير الموارد البشرية .   سابًعا

أحاطت اللجنة بالمعلومات المعروضة في تقرير الموارد البشرية للمنّظمة ودَعت المجلس التنفيذي إلى تشجيع  .33
الدول األعضاء على تقديم مقترحات ملموسة إلى األمانة من أجل تمويل مناصب الموّظفين الفّنيين المبتدئين في منّظمة 

ة اإلطارية لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي. باإلضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من المجلس السياحة العالمية، من خالل االتفاقي
 التنفيذي اإلحاطة بتقرير موّظف األخالقيات وشكره على العمل المنَجز.

 مكان وتاريخ اإلجتماع الثاني عشر للجنة البرنامج والميزانية .ثامنا

 الدورةفي إطار الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة، مباشرة قبل اجتماعها الثاني عشر اتفقت اللجنة على عقد  .34
 مجلس التنفيذي، والذي سيعقد في تشنغدو، جمهورية الصين الشعبية.لل 116
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 .    اإلجراءات الواجب اّتخاذها من قبل المجلس التنفيذيتاسعا

 المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على التوصيات الواردة في هذا التقرير والوثائق ذات الصلة.  .35
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