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  تقرير لجنة البرنامج والميزانية 

  قّدمةم .أوال

، برئاسة األرجنتين. 6032أيّار/مايو  9عقدت لجنة البرنامج والميزانية إجتماعها التاسع في مالقة، إسبانيا، في   3.

 .وترد قائمة المشاركين طيَّ هذا التقرير

وقد نظر أعضاء اللجنة في النقاط التالية والوثائق ذات الصلة التي ستُرفع إلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثة بعد   6.

 (:6032أيّار/مايو  30المئة )

 الوثائق 

 CE/103/5 rev.2 تقرير األمين العام: تنفيذ برنامج العمل العام

 CE/103/3(d) 6032التحضير للسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية 

 دون وثيقة 6039-6032توجيهية إلعداد برنامج العمل والميزانية للفترة المبادئ ال

: تقرير حول تقّدم مرحلة ما بعد 3)بما في ذلك اإلضافة  6032المالي للمنظمة لسنة  وضعال

 المحاسبية الدولية للقطاع العام(تطبيق المعايير 

CE/103/7(a) 
CE/103/7(a).Add 1 

 13التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في 

 6032كانون األول/ديسمبر 

CE/103/7(b) 

 CE/103/7(c) من قواعد التمويل 31من النظام األساسي والفقرة  14تطبيق المادة 

 CE/103/7(e) تقرير الموارد البشرية
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 تنفيذ برنامج العمل العام .ثانيا

قّدم المدير التنفيذي للبرامج والتنسيق إحاطةً بالمستجدات بشأن األنشطة التي نفّذتها األمانة منذ اإلجتماع األخير   1.

التنفيذي. وقد أحاطت اللجنة علماً بكافة  (، إستناداً إلى وثائق المجلس6032للجنة البرنامج والميزانية )أيلول/سبتمبر 

 .لموافقة عليهاااألنشطة المعروضة متن التقرير وأوصت المجلس التنفيذي ب

  7102 التحضير للسنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية .ثالثا

.4 في المستدامة للسياحة الدولية بالسنة اإلحتفال خطة قّدم المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية والعالقات مع المؤسَّسات 

التي تستعرض األهداف الرئيسية واألنشطة المقّررة من قبل منظمة السياحة العالمية، فضالً عن  6032 التنمية سبيل

األنشطة المقترح اإلضطالع بها من قبل الحكومات والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية والمنظمات 

 .وقد أحاطت اللجنة علماً بالتقرير وأوصت المجلس التنفيذي بالموافقة عليهلمجتمع المدني وكذلك السيّاح. غير الحكومية وا

  7102-7102توجيهية إلعداد برنامج العمل والميزانية للفترة المبادئ ال .رابعا

سنتين، بما في ذلك قام المدير التنفيذي للبرامج والتنسيق بشرح كيفية إعداد المنظمة لبرنامج عملها وميزانيتها كل   2.

 .ناً لكامل دورة اإلعداد للميزانية وبرنامج العمل المقبلي  كما عرض جدوالً زمنياً أولي إجراء إستطالٍع حول األولويات.

وأقّر أعضاء لجنة البرنامج والميزانية الجدول الزمني وتقّدموا باإلقتراحات التالية من أجل اإلعداد لبرنامج العمل   2.

 .6039-6032ة والميزانية للفتر

م اقتراًحا بإعادة النظر في سياسة النمّو االسمي الصفري في إعداد   طلبت كوستا ريكا )مراقب( تناول الكلمة لتقدِّ 2.

. وقد دعت األمانة إلى إعداد مشروعين مختلفين لبرنامج العمل والميزانية للفترة المقبلة: 6039-6032موازنة الفترة 

ي الصفري الحالية، وآخٌر يقوم على زيادٍة معقولة لميزانية المنظمة استناًدا إلى برنامج مشروٌع يتبع سياسة النمو االسم

 العمل. وقد دعمت اللجنة االقتراح.

 (CE/103/7(a) Add.1والوثيقة  CE/103/7(a))الوثيقة  وضع المالي للمنظمةال .خامسا

آذار/مارس  13التي تقّدم معلومات بشأن الوضع المالي حتى تاريخ  CE/103/7(III)(a)أحاطت اللجنة علماً بالوثيقة   2.

6032. 

.9 8,391,977الحظت اللجنة أنّه، وبنهاية شهر آذار/مارس، بلغ مستوى اإلشتراكات المقّررة المستلمة للسنة الحالية  

في  26يورو( ) 13,091,955)أي  6032في المئة من اإلشتراكات المقّررة المستحقة لسنة  24 يورو. ويمثّل هذا المبلغ

يورو(، وعليه من  10,900,000في المئة من اإلشتراكات المقّدرة )أي  24( و6032آذار/مارس  13المئة حتى تاريخ 

لميزانية واإلشتراكات إذا ما أضيفت إعتمادات اوالمتوقع أن يتم تحقيق األهداف المتعلقة باإليرادات بحلول نهاية العام. 

في المئة من خطة اإليرادات التقديرية لهذا العام  21يورو، ما يمثّل  9,375,154يصبح إجمالي إيرادات الميزانية المتأخرة، 

 .يورو( 12,847,000)

بلغت  6032آذار/مارس  13وأحاطت اللجنة علماً بأن اإلشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها لغاية تاريخ   30.

 .يورو( 1,214,000غ المتوقَّع )في المئة من المبل 24يورو، أي  650,176

يورو، فيما تم  2,787,505يورو، ُصرف منها فعلياً  11,734,997كما أحاطت اللجنة علماً بأن اإلنفاق المنفّذ بلغ   33.

 .يورو حتى نهاية العام، بما في ذلك تكاليف الموظفين 8,947,492اإللتزام بـ

لتزاماتهم المالية على إتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم إوحثّت اللجنة األعضاء الذين لم يفوا بعد ب  36.

 .، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البرامج6032لسنة 

. ولقد أفضت هذه 6032إلى ذلك، أحاطت اللجنة علماً بالتعديالت التي أدخلها األمين العام على هيكلية البرامج لعام   31.

 .CE/103/7(a)تعديل توزيع اإلعتمادات بحسب البرامج، على النحو المبيّن في المرفق األول من الوثيقة التعديالت إلى 
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إحتياطي الطوارئ الخاص وإحتياطي اإلستبدال لألغراض وتوصي اللجنة المجلس التنفيذي بالموافقة على إستخدام   34.

رئ الخاص( عوضاً عن تمويل مشروع خدمات إحتياطي الطوامشروع تجديد الردهة )مشروع ممّول من ( iالتالية: )

( مشروع قياس السياحة المستدامة وتحسين إدارة وجمع البيانات السياحية )مشروع ممّول من إحتياطي iiالطباعة، و)

 .اإلستبدال( بدالً من مشروع نظام المعلومات اإلحصائية، وذلك بمستويات التمويل نفسها

مفعوله  ىالفئات الفنية والفئات الُعليا سرد للمرتّبات ينطبق على موظفي جدوٍل جديوأشارت اللجنة إلى إعتماد   32.

، عمالً باألحكام المعمول بها في النظام األساسي للموظفين والنظام اإلداري 6032كانون الثاني/يناير  3إعتباراً من 

ع الراتب األساسي للموظفين في رف   للموظفين. وال يرتّب هذا الجدول أّي تكاليف إضافية على المنظمة ألنه حصيلة تعديلٍ 

العمل، بحيث ال يتغيّر المبلغ اإلجمالي لألجر )أي  مقر تسوية في المئة، فيما خفّض بالنسبة عينها 3002هذه الفئات بنسبة 

 .العمل( مقر الراتب األساسي زائد تسوية

لحظت اللجنة التقّدم المحرز لناحية  عام:ال للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تطبيق بعد ما مرحلة تقّدم حول تقرير  32.

 ( تثبيت اإلمتثال للمعاييرiالعام في ما يتعلق بما يلي: ) للقطاع الدولية المحاسبية مشروع المعايير تطبيق بعد ما مرحلة

)النظام المعلوماتي لإلدارة المالية الخاص  Athenaتحسين نظام ( iiالعام وتعظيم منافعها، و) للقطاع الدولية المحاسبية

هذه المشاريع التي تنطوي على تحوالٍت كبرى في طريقة العمل من ضغوٍط على بمنظمة السياحة العالمية(، وما تستتبعه 

 .األمانة، والسيّما في مجال الميزانية والمالية

.32 .6032فصل األول من عام مقرٌر خالل ال Athena IIبدء العمل الفعلي بخطة ولحظت اللجنة أن  

التقّدم في المرحلة الالحقة لتطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية وتشّجع اللجنة األمين العام على مواصلة   32.

 .هذا التقّدم إلى المجلس التنفيذيبشأن تقارير الللقطاع العام، ومواصلة رفع 

 7102كانون األول/ديسمبر  10التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في  .سادسا

 (CE/103/7(b))الوثيقة 

أحاطت اللجنة علماً بالرأي اإليجابي الصادر عن المراجعين الخارجيين للحسابات ومفاده أن البيانات المالية لمنظمة   39.

كانون األول/ديسمبر  13تقّدم بصورٍة وافية الوضع المالي للمنظمة حتى تاريخ  6032ة للسنة المنتهية السياحة العالمي

المنفّذة خالل هذه الفترة، بما يتماشى مع النظام المالي وقواعد التمويل في منظمة السياحة العالمية  اتونتائج العملي 6032

خال إستثناٍء واحد يتعلق بالفرق في التوقيت لناحية تقديم التقارير الُمراجعة العام، ما  للقطاع الدولية المحاسبية المعاييرو

لمؤسسة تيميس. وطلبت اللجنة إلى األمين العام مواصلة النقاشات مع المراجعين الخارجيين للحسابات وحكومة أندورا بغية 

 .ميسإيجاد حلٍّ لمسألة الفرق في التوقيق في مراجعة البيانات المالية لمؤسسة تي

وتطلب اللجنة من المجلس التنفيذي أن يوصي الجمعية العامة بإقرار البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة   60.

 .6032المنتهية عام المالية 

.63 .عمل من قاموا بهاللجنة عن إمتنانها للمراجعين الخارجيين للحسابات )إسبانيا( لما  تعربأو 

بقي ضمن حدود اإلعتمادات  6032اإلنفاق في الميزانية خالل السنة المالية  وأحاطت اللجنة علماً بأن مستوى  66.

الموافق عليها والحظت أن الفائض النقدي أُعيد إلى صندوق رأس المال المتداول لكي يغطّي جزئياً الُسلف التي أُِخذت من 

 .الصندوق في السنوات الفائتة

مساعيه مع األعضاء الذين تستحق عليهم إشتراكات  6032وتوصي اللجنة األمين العام بأن يواصل خالل العام   61.

 .للمنظمة بغرض ضمان سدادها

كما أحاطت اللجنة علماً بتحويالت اإلعتمادات بين البرامج الرئيسية في الميزانية والبرامج األخرى المنضوية تحت   64.

كانون األول/ديسمبر  13ج الرئيسية في الميزانية التي أعّدها األمين العام للفترة المنتهية في لواء برنامٍج واحد من البرام

، وقد أوصى أعضاء لجنة البرنامج والميزانية والمجلس التنفيذي بهذه التحويالت بموجب مشاورٍة خطية عمالً 6032

 .من النظام المالي (b)5.3و (a)5.3بالمادتين 

بحيث تصبح كاآلتي "... يُعتبر هذا  IV.1بنية األمين العام تعديل القاعدة المالية المفّصلة وأحاطت اللجنة علماً   62.

mailto:omt@unwto.org


CE/103/4 

 

 

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 
 

4 

( بشأن تطبيق IV.6اإلشتراك من اإليرادات المتفّرقة للفترة المالية الراهنة..."، فضالً عن إضافة قاعدة مالية مفّصلة جديدة )

حصيل اإلشتراكات بدءاً من أقدم إشتراٍك متأّخر ووصوالً إلى تحصيل اإلشتراكات تنص على التالي: "يُصار إلى تطبيق ت

اإلشتراك األجّد، ما لم يِشر العضو إلى خالف ذلك"، وفقاً لتوصية المراجعين الخارجيين للحسابات خالل المراجعة 

 .6034نظمة السياحة العالمية لسنة الخارجية للبيانات المالية لم

من قواعد  01 الفقرة أحكام تطبيق األساسي وطلبات اإلعفاء المؤقت من النظام من 13 تعليق العضوية بموجب المادة .سابعا

  التمويل

بشكٍل صارم  اتقيّد قد ونيكاراغوا الشعبية الديمقراطية الو أحاطت اللجنة علماً بأن العضوين الفاعلي ن جمهورية  62.

 .السنة الحالية ضمناً  حتىإللتزامات التي تعهّدا بها من أحل سداد متأخراتهما با

سابقاً ما عادا خاضعين  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفيةووأعربت اللجنة عن إرتياحها ألن العضوين الفاعلين مالي   62.

على إعتبار أنّهما خفّضا جزئياً أو كلّياً المتأخرات  من النظام األساسي 14 المادةمن قواعد التمويل و/أو  31ألحكام الفقرة 

 .المستحقة عليهما

وتوافق اللجنة على خطة السداد التي قّدمتها موريتانيا، وهي من األعضاء الفاعلين، لتسديد المتأخرات المستحقة   62.

 .عليها

من النظام  14 أحكام المادة مجّدداً طبق تُ ، A/RES/646(XXI)بأنّه وفقاً للقرار إلى ذلك، أحاطت اللجنة علماً   69.

تحاد المشترك اإلباإلضافة إلى العضوين المنتسبين  األعضاء الفاعلين غينيا، النيجر، توغو، أوغندا، واليمن، األساسي على

 .CTI Nordeste( ومؤسسة FISAVET) بين الدول لنقابات وكاالت السفر والسياحة في غرب ووسط أفريقيا

  تقرير الموارد البشرية .ثامنا

أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقّدمة في تقرير الموارد البشرية للمنظمة ودعت المجلس التنفيذي إلى إقرار   10.

مجموعة التعويضات الُمعّدلة " CE/103/7(e)التعديالت على النظام اإلداري للموظفين الواردة في المرفق األول من الوثيقة 

تطبيقاً لقرار الجمعية العامة لألمم "، للموظفين اإلداري األساسي للموظفين والنظام للفئات الفنية والفئات الُعليا في النظام

، على أن تكون تواريخ بدء النفاذ على النحو المبيّن في الوثيقة الُمشار إليها. عالوةً على ذلك، A/RES/70/244المتحدة 

 .ات ويشكره على ما أنجز من عملطلبت اللجنة من المجلس التنفيذي أن يحيط علماً بتقرير موظف األخالقي

  مكان وتاريخ إنعقاد اإلجتماع العاشر للجنة البرنامج والميزانية .تاسعا

.13 .سيُعقد اإلجتماع العاشر للجنة البرنامج والميزانية مباشرةً قبل إنعقاد الدورة الرابعة بعد المئة للمجلس التنفيذي 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .عاشرا

.16 .يوافق على التوصيات الُمقّدمة في هذا التقرير وفي الوثائق ذات الصلة أنمدعّو إلى المجلس التنفيذي  
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 قائمة المشاركين .األولالمرفق 

I. الرئيس 

 السيِّد خوسيه غوستافو سانتوس األرجنتين
 وزير

 وزير السياحة
 

 السيِّدة آنا غراسيا ألييفي
 مساعدة فنية

 وزارة السياحة

II. أعضاء اللجنة 

 السيّد ميشيل دوريو فرنسا 

 مدير 

 وزارة الخارجية

 السيّد جوزيف نيميث هنغاريا

 رئيس

 هيئة السياحة الوطنية الهنغارية

 السيّد سومان بيال الهند

 األمانة المشتركة

 وزارة السياحة
 

 السيّد فيكرام مصري

 سفير

 اسفارة الهند في إسباني
 

 السيّد برافير شاكرافورتي

 مدير

 هيئة السياحة الهندية

 السّيد يويشيرو ماسودا اليابان
 مدير

 سفارة اليابان في إسبانيا
 

 السيِّد كويشي تاكاتسوكي
 مدير العالقات السياحية الدولية

 وكالة السياحة اليابانية، وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة
 

 السيِّدة يوري فوروساوا
 نائب مفوض

 السياحة اليابانية، وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل والسياحةوكالة 

 السّيد هونغ بنغ أونغ ماليزيا
 أمين عام

 وزارة السياحة والثقافة
 

 لنظام سعدخيراالسّيد 
 مساعد رئيسي كبير للوزير

 وزارة السياحة والثقافة
 

 السّيد موهد حافظ خار
 مسؤول خاص تابع لألمين العام

 السياحة والثقافةوزارة 

 السيِّدة أنابيال باربوزا شيناز المكسيك
 نائبة مدير المنظمات الدولية

 (SECTURسكتور )

 السّيدة بسمة الميمن المملكة العربية السعودية
 مديرة قسم المنظمات واللجان الدولية

 الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني
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 كورتهدتالسّيد جان  ممثل األعضاء المشاركين
 مستشار في مجال السياسات السياحية –مدير 

 وزارة الشؤون الخارجية الفالندرية
 فالندر

III. المراقبون 

 السيّد هرميز نافارو دل فالي كوستاريكا

 رئيس قسم جذب االستثمار

 معهد السياحة في كوستاريكا

 عودةالسيّد عامر  فلسطين

 سفير

 بعثة فلسطين الدبلوماسية في إسبانيا

 السيّدة كارمن سيلفا باراغواي

 المدير العام المؤقت

  (SENATURسيناتور )

 السيّد ولتر فيزاريتا بيرو

 نائب مدير قسم تحريات السوق وتوقعاته

 (PROMPERÚبرومبيرو )

 السيّد خوسيه ليوناردو كونسارناو غارديوال إسبانيا

 وكيل المدير العام لمنظمات التعاون التقني

 الخارجية والتعاون وزارة الشؤون
 

 السيّد ريكاردو لوزا غيمينيز

 مساعد وكيل المدير العام لمنظمات التعاون التقني

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 السّيد محمد عبدهللا أ. أحمد السودان
 سفير

 سفارة جمهورية السودان في إسبانيا

 السيّد كاريكوغا كايسكي زمبابوي

 مسؤول تنفيذي أول

 السياحة في زمبابويهيئة 
 

 السيّد ستيوارت ه. كومبرباش

 سكرتير دائم

 مكتب الرئيس والوزارة

 السيّد ألكسندر إيليسيف األعضاء المنتسبون

 .Russian Travel Guide Co - شركة الدليل السياحي الروسي المحدودة

Ltd. 
 روسيا االتحادية

 أمانة منظمة السياحة العالمية

 السيّد طالب الرفاعي

 األمين العام

 

 ييسوموغ لطانسالسيّد 

 المدير التنفيذي، البرنامج والتنسيق

 

 السيّد مارسيو فافيال

 المدير التنفيذي للبرامج التشغيلية والعالقات مع المؤّسسات

 

 السيّد خوسيه غارسيا بالنش

 مدير اإلدارة

 

 السيّد فيليب لوميستر

 الرئيس، البرنامج والتنسيق
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