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   7102آذار/مارس  10الوضع المالي للميزانية العادية حتى تاريخ  .أوال

من النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية، يرفع األمين العام بياناً مالياً مؤقتاً إلى المجلس  5.42عمالً بالمادة   5.

 .التنفيذي مّرتين سنوياً 

 7102آذار/مارس  10الميزانية العادية حتى  –النقدي للميزانية  مقارنة للميزانية ولخطة اإليرادات واإلنفاق والرصيد – 0الجدول 

               باليورو    

      

اإليرادات المعتمدة/ 
   1الميزانية األصلية 

خطة اإليرادات 
 واإلنفاق

الرصيد النقدي للميزانية 

 )الدخل النقدي ناقص النفقات(

 1269.271.0.3 - 1011 1011 الفروقات في الميزانية

 1.،141014211 5145104000،00 514.914000،00 إيرادات الميزانية

 

 24.514111،10 5545004000،00 5142.14000،00 األعضاء الفاعلين والمشاركين اشتراكات

 

 154090،11. 1104000،00 2.24000،00 مصادر اإليرادات األخرى

  

 4000،00..5 4000،00..5 4000،00..5 مخّصصات من الفائض المتراكم لبيع المنشورات

  

 1024090،11 1114000،00 1014000،00 األعضاء المنتسبون

 

 .04109،2.. 541104000،00 0400 متأخرة اشتراكات

 0.،55491149.1 5145104000،00 514.914000،00 نفقات الميزانية

 مالحظة:

ت في األساس بموجب القرار  5       ت بموجب المقّرر A/21/8(I)(b)في الوثيقة  A/RES/651(XXI)قبل النقل. وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات التي أقِرَّ ، والهيكلية الُمحدَّثة التي أقِرَّ

CE/DEC/8(CII)I  في الوثيقةCE/103/7(a) ت بموجب المقّرر على والقتراح األمين العام تعديل الهيكلية ، CE/104/7(a)في الوثيقة   CE/DEC/8(CIV)، والهيكلية الُمحدَّثة التي أقِرَّ

     . CE/105/5(b) الوثيقةفي  المبيّنالنحو 

/ المعتمدة يرادات)عمود اال 1052عتمادات الُمقّرة لعام ما بين: )أ( اإليرادات واال أعاله مقارنةً  5الجدول  يقيم  1.

 15حتى تاريخ  1052األصلية(؛ )ب( تقدير اإليرادات المستحقة وحدود اإلنفاق بما يتماشى مع اإليرادات لعام  الميزانية

 1052آذار/مارس  15واإلنفاق(؛ و)ج( الرصيد النقدي للميزانية حتى تاريخ  اإليرادات )عمود خطة 1052آذار/مارس 

)عمود  1052كانون األول/ديسمبر  15لغاية  وااللتزاماتحتى تاريخه ستلم حتى تاريخه والنفقات الفعلية بناًء على النقد المُ 

 .الرصيد النقدي للميزانية(

  7102المنقّحة لعام  االعتمادات ألف.

.1 .المنقّحة المقترحة من قبل األمين العام االعتماداتيُصار في هذا القسم إلى تحليل  

المقّررة لألعضاء االشتراكاتتُمّول الميزانية العادية من  
5

.. ومخّصصات الميزانية. ولقد أقّرت الجمعية العامة 

A/RES/651(XXI))  1052-1051الميزانية العادية للمنظمة التي تغطي فترة السنتين (A/21/8(I)(b)) بقيمة 

  .يورو لكلٍّ منهما 91،000.،51 بواقع 1052و 1051يورو موّزعة على الميزانيتين السنويتين لعامْي  000،.11،91

لعام الحالي )أنظر المرفق األّول بغرض إظهار الهيكلية الُمحّدثة ل 1052منقّحة لعام  اعتماداتويقترح األمين العام   1.

قُدَِّمت هذه الهيكلية الُمحدَّثة إلى المجلس  بحسب البرامج الرئيسية والبرامج"(. 1052عتمادات التي أجيزت لعام "اال

تختلف الهيكلية الُمحّدثة بشكٍل طفيف عن تلك التي أقّرتها الجمعية العامة في  .CE/105/5(b)الوثيقة  التنفيذي من خالل

األساسية  التغيّراتاإلجمالية الموافق عليها. وتُعزى  االعتماداتدورتها الحادية والعشرين من دون أن يؤّدي ذلك إلى تغيير 

 على المزيد من التفاصيل.  CE/105/5(b). يمكن االطاّلع في الوثيقة البرامج بين المناصب الوظيفية التعديالت فيإلى 

 7102يرادات واإلنفاق لعام خطة اال باء.

من األحكام المالية المفّصلة لمنظمة السياحة العالمية وتماشياً مع الممارسات المعمول بها في  .14 وعمالً بالمادة  1.

عتمادات الموافق عليها واإليرادات واإلنفاق على ضوء ما يلي: )أ( االالسنوات الفائتة، يعّد األمين خطةً لإليرادات 

لجمعية العامة في دورتها الحادية والعشرين بوجوب الحرص المتوقعة، )ب( تجربة السنوات المالية السابقة، و)ج( توصية ا

                                            
 من النظام المالي 1المادة  5
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 توقّعات تبيُّن خطّة اإليرادات واإلنفاق .(A/RES/651(XXI)على تنفيذ برنامج العمل والميزانية وفقاً لإليرادات الُمستلمة )

بشأن نتائج الميزانية للسنة المالية  إيرادات الميزانية المستحقّة القبض، والمستوى الُمقتَرح لإلنفاق في الميزانية، والتوقّعات

1052 . 

.2 . 1052آذار/مارس  15التي أعّدها األمين العام حتّى تاريخ خطّة اإليرادات واإلنفاق هذا القسم  يعرضُ  

 إيرادات الميزانية (أ )

  

  

خالل  استالمهاالمقّررة لألعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين المتوقع  االشتراكاتقُدِّرت إيرادات الميزانية من   1.

المقّررة. ويستند هذا التقدير  االشتراكاتفي المئة من إجمالي  11يورو أي ما يوازي  11،000.،55بـالسنة المالية الحالية 

المعلومات  باستخدامفي المئة( بعد تحديثه  11)المستلمة في السنوات العشر الفائتة  لالشتراكاتط النسبة المئوية إلى متوسّ 

 . 1052آذار/مارس  15بشأن اإليرادات المستلمة فعلياً حتى تاريخ 

آذار/مارس  15من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين حتّى تاريخ  المستلمة االشتراكاتيمثّل مستوى   9.

% من خطّة اإليرادات المقّدرة. ويُشاُر إلى أنَّ هذه النسبة المئوية هي أدنى من النسبة 12 يورو( 19.،2،259) 1052

% في 11و 1051% في العام 15%(، لكنّها أعلى من النسب المسّجلة في السنوات السابقة ).2) 1051المسّجلة في العام 

 111،.2،11 وات الخمس الماضية )الذي يساوي(، كما أنَّها أعلى بقليل من متوّسط مستوى التحصيل للسن.105العام 

 يورو(. 
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.50 ستوى الذي أقّرته الجمعية العامةأما مخّصصات الميزانية من الفائض المتراكم لبيع المنشورات فبقيت عند الم 

 .%500قد سّجلت نسبة  وتنفيذها إيرادات الميزانية المقّدرة للسنة المالية فإنَّ وبالتالي  ،يورو( 000،..5)

ر المبلغ المرتقب تحصيله عام  االشتراكاتالنسبة إليرادات الميزانية من وأما ب  .55 بما يقارب 1052المتأخرة، فقُدِّ

آذار/مارس  15فعليًا حتّى تاريخ  المستلمةاإليرادات باستخدام المعلومات عن  وقد استُحِدَث هذا الرقم يورو، 5،110،000

  بعين االعتبار.  العامة الجمعيةالمتأّخرات خالل سنوات انعقاد تحصيل  ومع أخذ، 1052

% من اإليرادات الُمقدَّرة. تقّل هذه 11يمثّل  يورو( 0،150..) آذار/مارس 15 المبلغ الذي تم تحصيله حتى إنّ   51.

لة خالل عاَمي .1النسبة المئوية عّما كانت عليه في السنة الماضية )  .105و 1051%(، لكنّها مماثلة للنسب الُمسجَّ

 110،.1. الفائتة )أي الخمسط مستوى التحصيل في السنوات متوسّ  % في السنتَين(، كما أنَّها ليست بعيدة عن11)
، فإن بعض الذين تستحّق عليهم متأّخراتبذل األمانة لقصارى جهدها وحسن نوايا األعضاء على الرغم من  يورو(.

خطة سداد مناسبة. وستواصل  اعتمادراسخ بإعادة دفع متأخراتهم أو  التزاماألعضاء ليسوا بعد في وضٍع يسمح لهم بقطع 

لدفع متأخراتهم أقلّه على  اقتراحاتعلى تقديم  اشتراكاتهمخرين في تسديد األمانة سياستها الرامية إلى تشجيع األعضاء المتأ

 .أقساط

وتمثّل اإليرادات المستلمة حتّى  .يورو 51،510،000بـ 1052وبصورٍة إجمالية، تُقّدر إيرادات الميزانية لسنة   51.

%(، لكنّها مشابهة للنسب 21) 1051، وهي نسبة تقّل عّما كانت عليه في العام % من خطّة اإليرادات المقّدرة11تاريخه 

لة في عاَمي   (. .105% في العام 11و 1051% في العام 19) .105و 1051الُمسجَّ

    

 اإلنفاق في الميزانية ونتائج التنفيذ (ب )

، وهو مبلٌغ يطابق اإليرادات المتوقعة في األساس يورو 51،510،000ـبقُدِّرت نفقات الميزانية لهذه السنة المالية   5..

تطابقت نفقات الميزانية الُمخطَّطة مع ، 1052آذار/مارس  15في الموافق عليها.  االعتماداتفي المئة من  91ويشّكل 

الميزانية وخطة اإلنفاق والمخّصصات بحسب  اعتماداتويظهر المرفق الثاني "مقارنة بين المخّصصات لغاية هذا التاريخ. 

الميزانية مقارنةً بخطة اإلنفاق والمخّصصات بحسب  اعتماداتالميزانية العادية" توزيع  –البرامج الرئيسية والبرامج 

 . 1052آذار/مارس  15حتّى تاريخ  البرامج الرئيسية والبرامج

ة في لرة للسنة الحالية، وهي نسبة مماثلة لتلك المسجّ فاق المقدّ ة اإلنمن خطّ  %95ى تاريخه ل نفقات الميزانية حتّ تمثّ   51.

على التوالي(.  .105و ،1051و ،1051 األعوام في %19و %،90و %،95آذار/مارس ) 15السنوات السابقة في 

 مشابهة نسبةٌ مارس، وهي آذار/ 15في  %12عند  قد بقيَ  التنفيذمستوى  فإنّ  ،ينفبالموظ قةمتعلّ ال ريغ يفالتكالإلى بالنسبة 

مستوى التنفيذ  فين، فإنّ الموظّ المتعلّقة بتكاليف إلى الا بالنسبة أمّ و(. %25) نفسه التاريخفي  1051عام الفي المسّجلة نسبة لل

االلتزامات الملحوظة في تشمل  لغاية تاريخهنفقات الميزانية  اإلشارة إلى أنّ  تجدرُ (. 1051في  %99) %500 بلغَ قد 

 نهاية السنة.ى حتّ  الميزانية
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.51 .ومن المتوقّع من خالل هذه التعديالت أن يتحقّق التوازن ما بين اإليرادات واإلنفاق في الميزانية خالل السنة المالية 

 7102آذار/مارس  10الرصيد النقدي للميزانية حتى تاريخ  جيم.

  

على  1052آذار/مارس  15إلى تحليل وضع الرصيد النقدي للميزانية العادية حتى تاريخ  القسميُصار في هذا   52.

 .1052كانون األول/ديسمبر  15لغاية  وااللتزاماتأساس النقد المستلم حتى تاريخه والمصروفات الفعلية حتى تاريخه 

 إيرادات الميزانية (أ )

يورو بما في ذلك متأخرات األعضاء  1،101،211 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستلمة )الدخل النقدي(  51.

لة خالل الفترة المنتهية في  في المئة من  11. وتمثل اإليرادات المستلمة حتى تاريخه 1052آذار/مارس  15المحصَّ

 .إيرادات الميزانية الُمقّرة

.59 19.،2،259 بين إلىالمستلمة للعام الحالي من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتس االشتراكاتيصل مستوى  

في المئة حتّى  .1يورو( ) .51،010،15 المقّررة المستحقة لهذا العام )أي االشتراكاتفي المئة من  19يورو، ما يمثّل 

 (.1051آذار/مارس  15حتى تاريخ في المئة  11و 1051آذار/مارس  15تاريخ 

.10 مما كانت عليه في أدنىفهي  يورو( 0،150..) المتأخرة التي تم استالمها حتى تاريخه لالشتراكاتأما بالنسبة   

لة في1051سنة  عام يورو  110،521) آذار/مارس 15السنوات الثالث الفائتة حتى تاريخ  ، لكنّها مماثلة للنسب الُمسجَّ

 .(.105 يورو عام 11،151.و ،1051يورو عام  11،110.، و1051

 اإلنفاق في الميزانية (ب )

.15 15يورو، وهو يشمل المصروفات المستحقة وبنود التسوية حتى تاريخ  55،911،9.1 بلغ اإلنفاق في الميزانية 

كانون األول/ديسمبر  15الملحوظة في الميزانية حتى  االلتزاماتيورو(، إلى جانب  1،2.1،122) 1052آذار/مارس 

تصُل االلتزامات الملحوظة في الميزانية لغاية يورو(. بالنسبة للتكاليف غير المتصلة بالموظفين،  9،150،125) 1052

إلى  1052آذار/مارس  15% والمصروفات المستحقّة وبنود التسوية لغاية 21إلى  1052كانون األّول/ديسمبر  15

قد بلغ المبلغ المدفوع على شكل مرتّبات خالل األشهر الثالثة األولى فوفي ما يخص التكاليف المتصلة بالموظفين، %. 11

 و 1051عام  يورو 1،592،2.1)أي  1051و 1051ين يورو أسوةً بمستويات العامَ  1،101،151411 السنةمن 

 15%، في حين تمثّل االلتزامات الملحوظة في الميزانية لغاية 11(، أي ما يُعادل نسبة 1051عام  يورو 1،111،000

ل/ديسمبر    .%21 1052كانون األوَّ

  الرصيد النقدي للميزانية (ج )

، قد يؤدي الرصيد النقدي للميزانية )أي إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة 1052آذار/مارس  15حتى تاريخ   11.

. (1051عام  يورو 1،119،1.1) يورو 1،1.9،150- )الدخل النقدي( ناقص النفقات في الميزانية( إلى عجٍز نقدي بقيمة
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 1،115،115 زانية حتى تاريخه، يُسّجل فائٌض في الخزينة بقيمةوفي الوقت الراهن، وبناًء على النفقات الفعلية في المي
 (.1051عام  يورو 1،112،1.9) يورو

المقّررة. وقد تتأثر قدرة المنظمة على اإليفاء  لالشتراكاتيعتمد الرصيد النقدي للميزانية على توقيت سداد األعضاء   11.

العضوية. وتنص  اشتراكاتعلى المدى القصير والتقيّد ببرنامج العمل إذا ما واجهت حاالت تأخير في تحصيل  بالتزاماتها

في الشهر  اشتراكهمالمرفقة بالنظام األساسي على أنّه "يتعيّن على أعضاء المنظمة تسديد  قواعد التمويلمن  51الفقرة 

 .األول من السنة المالية التي يستحق فيها..."

..1 كانون الثاني/يناير 15المستلمة من األعضاء حتى تاريخ  االشتراكات بالقاعدة السالفة الذكر، بلغ إجمالي وعمالً  

 )أي 1052عن اشتراكات األعضاء لسنة  في المئة من إجمالي المبلغ المستحق 19يورو، ما يمثل  1،291،121 1052

في المئة من الميزانية  11، و1051في المئة عام  11و 1051في المئة عام  11 يورو(، مقارنةً بنسبة.51،010،15

 .1051في المئة عام  12و 1051في المئة عام  15يورو(، مقارنةً بـ91،000.،51 )أي 1052المقّرة لعام 

بياناً حول  1052آذار/مارس  15المقّررة حتى تاريخ  االشتراكاتن المرفق الثالث من هذه الوثيقة حول ويتضمّ   11.

للفترة المتأخرة المستلمة من األعضاء  واالشتراكات 1052آذار/مارس  15المستحقة على األعضاء لغاية  االشتراكات

 .1052آذار/مارس  15المنتهية في 

  7102آذار/مارس  10للفترة المنتهية في  ومشاريع المبادرات المساهمات الطوعية والهبات العينية ثانيا.

.11 مساهمات الطوعيةع الالعينية واألرصدة غير المستخدمة عند إنجاز مشاري الهباتو المساهمات الطوعية تساعدُ  

كما تساهُم في توفير  ،مةا ألهداف المنظّ دعمً  السياحة العالمية مةمنظّ تنويع مصادر تمويل أنشطة  ( فيات)مشاريع المبادر

 الموارد الالزمة. المزيد من

 ألف. المساهمات الطوعية

 20.،150 1052آذار/مارس  15 الطوعية التي تم استالمها )دخل نقدي( للفترة الممتدة حتىبلغ مجموع المساهمات 

 5،119،511 )أي 1051و 1051ي عامَ في مبلغ المساهمات الطوعية المستلمة للفترة عينها أدنى من يورو، وهو مبلٌغ 

 .على التوالي( يورو 5،110،192و يورو

قنية )الصين(، والجامعة الت أبالينس جمهورية كوريا، ومجموعة سونينغ خمس جهات مانحة لهذه الفترة كانت: أبرز  12.

الخيمة للتنمية السياحية  تشو )الصين(، وهيئة رأسنة هويمدضية األوروبية(، ومفوّ في كريت )اليونان( )مشروع لل

هذه خالل عات تبرّ نسبة من الأعلى ت المشروعات التي تلقّ  أنّ  التحليل بحسب المشاريع يظهرُ حدة(. اإلمارات العربية المتّ )

ز واالبتكار في مة السياحة العالمية للتميّ للسياحة المستدامة من أجل التنمية، وجوائز منظّ  1052الفترة هي السنة الدولية 

 من منظور منطقةتنمية السياحة الريفية الدولية: و، فنادق ذات االنبعاثات شبه المعدومةآسيا، وال أنشطةالسياحة، وصندوق 

 سيا والمحيط الهادئ.آ

" قائمةٌ بالمساهمات 1052آذار/مارس  15"المساهمات الطوعية للفترة المنتهية في  رابعوترد في المرفق ال  11.

 .)كدخل نقدي( بحسب الجهة المانحة والمشروع استالمهاالطوعية التي تم 

 الهبات العينية  . باء

خالل الفترة الممتّدة لغاية  المؤتمرات.استخدام مرافق سفر وعينية على شكل تسهيالت  هباتٍ  أيًضا مةتستلم المنظّ   19.

في ما يتعلّق بترتيبات السفر،  (. 1051يورو عام 511،102) يورو 10،111 ، بلغت هذه الهبات1052آذار/مارس  15

تصّدر الئحة الجهات المانحة لهذه الفترة كلٌّ من: "بروكولومبيا" )كولومبيا(، و"بانكو إنترامريكانو دي ديسارولو"، ووكالة 

"معهد السياحة لمنطقة مورسيا"  فكاناستخدام مرافق المؤتمرات ب صّ تفي ما يخالمانح الرئيسي  أّماالسياحة اليابانية، 

" قائمةٌ بالهبات العينية 1052آذار/مارس  15للفترة المنتهية في هبات العينية وترد في المرفق الخامس "الإسبانيا(. )

 .المستلمة بحسب الجهة المانحة والمشروع
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 مشاريع المبادرات  جيم. 

.10 ةيالعالم احةيمة السالمستخدمة في منظّ  رياألرصدة غ تبقى، مساهمات الطوعيةال عيأنشطة مشار استكمالعند  

ر األمين العام استخدام خالف ذلك مع الجهة المانحة. وقد قرّ  یعل تفقيما لم  ،نشطة ذات الصلةاألالستفادة منها في ل

رفق السادس بشأن "مشاريع ن في المبيَّ المُ  حوعلى الن ،وأنشطتها هاأهدافدعم في سبيل مة منظّ الاألرصدة التي تحتفظ بها 

 ".1052مارس آذار/ 15في  هيةللفترة المنت اتالمبادر

  تكاليف الموظفين ثالثًا. 

بشأن وقف  1051ديسمبر ل/كانون األوَّ  11 بتاريخ  A/RES/70/244حدة في أعقاب قرار الجمعية العامة لألمم المتّ   15.

التابعة لألمم ، أصدرت لجنة الخدمة المدنية الدولية 1051يناير كانون الثاني/ 5ا من تجميد الزيادات في البدالت اعتبارً 

ل/ 5ا من اعتبارً فئة الخدمات العامة فين في ل للموظّ عدَّ مُ  رواتبحدة جدول المتّ  التسوية  . وستكونُ 1051أكتوبر تشرين األوَّ

ل/ 5فئة الخدمات العامة في  رواتبالمؤقتة التالية في جداول  تحديث جدول  في مدريد. يتمّ  1052أكتوبر تشرين األوَّ

آخر زيادة إذا كانت هذه الحركة  قارنةً معم ،ر أسعار المستهلك في مدريدمؤشّ  % من حركة90 الرواتب على أساس

  لم تكن قد ُعِرفَت بعد في تاريخ صدور هذا التقرير.  النسبة يُشار إلى أنَّ إيجابية. 

المزدوج، الذي  رواتب، استعيض عن جدول ال.25/11و ..20/1ة العامة لألمم المتحدة ي الجمعيا لقرارَ وفقً   11.

فين في جميع الموظّ بالنسبة إلى  وضع اإلعالةل اعتبارد دون موحّ  رواتب، بجدول فرديب ل إعالة ومعدل مرتّ ف من معدّ يتألّ 

 5401حيد توإلى الجديد  رواتبجدول ال يستند. 1052يناير كانون الثاني/ 5ا من اعتبارً  على منها،الفئة الفنية والفئات األ

 تنقيح اأيضً  تمّ على ذلك،  الكسب. وبناءً /عدم عدم الخسارة مبدأ على أساس ،األساسية الصافية رواتبالنقطة مضاعفة في 

كانون  5ا من اعتبارً  على منهافي الفئة الفنية والفئات األلموظّ  ةالتقاعدي اتفي حساب المعاش ةر الداخلوجدول األج

 .1052يناير الثاني/

تنقيح جدول األجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية لموظّفي الفئة  ، تمّ 1052شباط/فبراير  5اعتباًرا من   11.

)ب( من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة. وقد  15الفنّية والفئات األعلى منها، وفقًا للمادة 

 لجنة الخدمة المدنية الدولية. منظّمة السياحة العالمية بذلك من قبل تغَ أبلِ 

لجنة الخدمة المدنية  من قبل 1051لعام  في مقّرات العمل الرئيسية تكلفة المعيشةاألساسية ل مسوحاتالفي إطار   1..

 الُمقاَرنة في مدريد، بات الموظفيندراسة استقصائية عن مرتّ  1051أكتوبر ل/تشرين األوّ  شهر خالل، أجريت الدولية

المستويات في نيويورك.  بالمقارنة مع ،العمل في مدريد مقرّ  تسويةومؤّشر العمل،  بهدف قياس وتعديل تسوية مقرّ 

العمل هي  تسوية مقرّ يُشار إلى أّن . 1052عام الفي  ،حدةها الجمعية العامة لألمم المتّ نتائجها بعد أن تقرّ  ويُفتَرض أن تُنفَّذ

لألمم  ةدالموحّ  منظومةفي الوظّ ملضمان أن تكون القّوة الشرائية لرواتب ب األساسي الصافي، إلى المرتّ  يُضافمبلغ 

 يُشار إلى أنَّ  ، بغّض النظر عن مركز عملهم الفعلي.نيويورك في ، أيمنظومةفي قاعدة ال ُمعاِدلة لما هي عليه حدةالمتّ 

 النسبة لم تكن قد ُعِرفَت بعد في تاريخ صدور هذا التقرير.  

كانون  11من "اإلتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية" الذي إعتُِمد في  51بموجب المادة   11.

، وعلى أن الخدمة المدنية الدولية، وافقت منظمة السياحة العالمية على القبول بالنظام األساسي للجنة 1001األول/ديسمبر 

 .دة للعمالة الدوليةمقاييس موحّ تضع مع األمم المتحدة 

 الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذياإلجراءات  رابعا.

.11 :أنمدعّو إلى المجلس التنفيذي  

لة من األعضاء للسنة المالية  االشتراكاتيحيط علماً بمستوى  (أ )  1052آذار/مارس  15ولغاية  1052المحصَّ

 ؛يورو 0،150.. المتأخّرة المحّصلة والبالغة االشتراكاتيورو، وكذلك بمستوى  19.،2،259 بما مجموعه

الخاصة بالموظفين في مختلف البرامج  االعتماداتالتعديالت التي أجراها األمين العام على ب حيط علًمايو (ب )

 ؛CE/105/5(b)في الوثيقة ، كما قُدَِّمت للموافقة عليها 1052للعام 
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الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم  اتخاذويحّث األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على  (ج )

 ؛مجا، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ البر1052لسنة 

مين العام على ع األيشجّ ، واتوالهبات العينية ومشاريع المبادر بالمساهمات الطوعيةا مع التقدير يحيط علمً و (د )

 ؛ هاأهدافتحقيق دعم في سبيل  منظّمة السياحة العالمية،تنويع مصادر تمويل أنشطة  ما أمكن إلىكلّ  سعيًاتنفيذها، 

من  (5)11األمين العام وفقاً للمادة  ايطبّقهي والت حدةاألمم المتّ  ااعتمدته ويحيط علماً بجداول الرواتب التي (ه )

ا من فين من فئة الخدمات العامة اعتبارً ل للموظّ المعدّ  الرواتب)أ( جدول على النحو التالي:  النظام اإلداري للموظفين

 اتفي حساب المعاش ةر الداخلوح لألجد والجدول المنقّ الموحّ  رواتب؛ )ب( جدول ال1051ل/أكتوبر تشرين األوّ  5

 الُمنقَّح جدولالج( و، 1052يناير كانون الثاني/ 5ا من اعتبارً  على منهافي الفئة الفنية والفئات األلموظّ  ةالتقاعدي

فبراير شباط/ 5ا من اعتبارً  على منهاوظفي الفئة الفنية والفئات األلم ةالتقاعدي اتفي حساب المعاش ةالداخل روألجل

1052. 
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 سية والبرامج بحسب البرامج الرئي 7102التي أجيزت لعام  االعتمادات:    األولالمرفق 
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الميزانية  –الميزانية وخطة اإلنفاق والمخّصصات بحسب البرامج الرئيسية والبرامج  اعتماداتمقارنة بين  :ثانيالالمرفق 

 7102آذار/مارس  10حتى تاريخ  العادية 
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  7102آذار/مارس  10 المقّررة حتى تاريخ االشتراكات    :ثالثالالمرفق 

   7102 مارس/آذار 10 لغاية على األعضاء ستحقةالم االشتراكاتبيان  ألف.

 

mailto:omt@unwto.org


CE/105/7(a) 

 

 

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 
 

12 

 

mailto:omt@unwto.org


CE/105/7(a) 

 

 

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 
 

13 

 
 

mailto:omt@unwto.org


CE/105/7(a) 

 

 

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 
 

14 

 
  

mailto:omt@unwto.org


CE/105/7(a) 

 

 

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 
 

15 

  7102آذار/مارس  10المتأّخرة المستلمة من األعضاء حتى تاريخ  االشتراكات باء.
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 7102آذار/مارس  10للفترة المنتهية في الُمستلمة المساهمات الطوعية :    رابعالالمرفق 

 0 بحسب الجهات المانحة 7102آذار/مارس  10المساهمات الطوعية المستلمة للفترة المنتهية في  ألف. 
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 0 بحسب المشاريع 7102آذار/مارس  10المساهمات الطوعية المستلمة للفترة المنتهية في  باء. 
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  7102آذار/مارس  10للفترة المنتهية في  الُمستلمة الهبات العينية:    خامسالالمرفق 
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 7102 آذار/مارس 10مشاريع المبادرات للفترة المنتهية في     المرفق السادس:

 

 
 

Initiative projects

for the period ended 31 March 2017

Euros

Project Concept 31/03/2017

Total 265,843.20

Tourism, Sports and Mega Events Support Initial allocation 130,000.00

Regional Programme for Europe Support Initial allocation 115,843.20

Technology and Innovation in Tourism Support Initial allocation 20,000.00
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