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 المجلس التنفيذي
 المئةالدورة 
 7102 مايو/أيار72-72،، كرواتياروفين

 )ب( من جدول األعمال المؤقت2، و6، و4البنود 

 
 
 

 ميزانيةالبرنامج والتقرير لجنة 

  قدمةم .أولا 

، برئاسة 7102مايو /من أيار 72-76، في كرواتيا، روفينفي  السادس اجتماعهاعقدت لجنة البرنامج والميزانية  .0

 .التقرير طّي هذا المشاركين قائمةاألرجنتين. وترد 

 (:7102أيار/مايو 72-72)لمجلس التنفيذي في دورته المئة التي ستُرفع إلى اائق التالية نظر أعضاء اللجنة في الوث .7

 

 7102-7104برنامج العمل العام للفترة تنفيذ 

 المعايير تطبيق حول مرحلي تقرير: 0)بما في ذلك اإلضافة  الوضع المالي للمنظمة
 (العام للقطاع الدولية المحاسبية

 

 10المالية المراجعة للسنة المنتهية في التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات 

 7104كانون األول/ديسمبر 

 

 (7101-7107إغالق الحسابات المالية المراجعة للفترة المالية التاسعة عشرة )

 

 التمويل قواعد من 01 والفقرة األساسي النظام من 14 المادة تطبيق
 

الفريق العامل التابع للجنة البرنامج والميزانية والمعني بتقييم تنفيذ التوصيات الُمقدَّمة تقرير 

 من وحدة التفتيش المشتركة ومراجعي الحسابات الخارجيين 

 

 

 6102-6102مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 

 الوثائق

CE/100/3(d) 
 

CE/100/5(a)  
 CE/100/5(a) Add.1و

 
CE/100/5(b) 

 

 
CE/100/5(c) 

 
CE/100/5(d) 

 
 

PBC/06/21 
 
 
 

CE/100/7(a) 

  (CE/100/3(d)) 4102-4102برنامج العمل العام للفترة تنفيذ  .ثانياا 

األخير  جتما االذتها األمانة منذ نشةة التي نفقّدم المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق إحاطة بالمستجدات بشأن األ .1

                                            
0
 ليست وثيقة خاصة بالمجلس التنفيذي 
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 .المجلس التنفيذي وثيقةإلى  باالستناد(، وذلك 7104 األّول/أكتوبرلجنة البرنامج والميزانية )تشرين ل

 ه. ّروأحاط أعضاء لجنة البرنامج والميزانية علًما وافًيا بالتقرير وأق .4

 ( CE/100/5(a) Add.1و CE/100/5(a)) مةالوضع المالي للمنظ   .ثالثاا 

 10اعتباًرا من  تتضّمنان معلومات  اللتين CE/100/5(a) Add.1و CE/100/5(a)أحاطت اللجنة علًما بالوثيقَتين  .2
اللجنة أّنه في نهاية آذار/مارس، كان مستوى االشتراكات المجموعة للسنة الحالية قد ارتفع . ولحظت 6102آذار/مارس 

 يورو.  6,750,277.25إلى 

نفسه( من إجمالي مبلغ االشتراكات  التاريخمئويتين من العام الماضي في  ينبنقطتَ  أقلّ في المئة ) 26ل هذا يمث .6
رة من 20يورو(، و 12,949,000) 6102الواجبة الدفع من قبل األعضاء في العام  % في المئة من اإليرادات الُمقدَّ

تحقيق اإليرادات المستهدفة مع حلول نهاية العام. وبعد إضافة يورو(، وبالتالي من المتوّقع  11,127,000)االشتراكات 
ن اإليرادات المتفّرقة، والمنشورات واالشتراكات المتأّخرة، يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية المخّصصات م

رة للسنة ) 25يورو، أي ما يوازي  7,777,156.90الُمستلَمة  يورو(.   13,170,000في المئة من اإليرادات الُمقدَّ

 483,879.65بلغت  6102آذار/مارس  10أحاطت اللجنة علًما بأّن اشتراكات األعضاء المتأّخرة المجموعة في  .2
 يورو(.  1,500,000في المئة من المبلغ المتوّقع ) 16يورو، أي 

 يورو، 2,238,717.55ُصِرف منهايورو،  11,886,498.73بلغ  ذالذي ُنفّ  اإلنفاقأحاطت اللجنة علًما أيًضا بأّن  .8
 حّتى نهاية السنة، بما فيها تكاليف الموّظفين. يورو  9,647,781.18وبأّنه هناك باإلضافة إلى ذلك التزامات بمقدار 

كانون  0فين في الفئة الفنية والفئات األعلى، ابتداًء من عتماد جدول جديد للمرّتبات للموظلحظت اللجنة أّنه قد تّم ا .2
هذا  ليمثّ  الفين. فين والنظام اإلداري للموظّ لألحكام المعمول بها في النظام األساسي للموظّ  اوفقً ، 6102الثاني/يناير 

مع في المئة،  0010بنسبة  رفع الرواتب األساسية للموّظفين في هذه الفئاتنتيجة مة ألنه أي تكلفة إضافية للمنظّ  الجدول
نفسها ال ( الراتب األساسي زائد تسوية المقرّ )بالنسبة نفسها،لكي تبقى القيمة اإلجمالية لألجور  تخفيض تسوية مقّر العمل

 تتغّير. 

 . 6102بالتعديالت التي أجراها األمين العام على هيكلية البرامج للعام طت اللجنة علًما أحا .01

ل من احتياطي الطوارئ الخاص،  .00 توصي اللجنة بأن يقوم المجلس التنفيذي بإقرار االستثمارات التي يجب أن ُتموَّ
خدمات الطباعة في منّظمة السياحة  وفًقا للشروط المرجعية الخاصة بتجديد غرف اجتماعات الطابق التاسع، وتحديث

 العالمية، وتطوير موقع الكتروني جديد للمنّظمة. 

: لحظت اللجنة أّن منّظمة السياحة العالمية قد التقرير المرحلي حول تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .07
من مراجعي لى رأي خال  من التحّفظات أنجزت بنجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وحصلت ع

ون ووحدة التفتيش ، كما أحاطت علًما بالتنويه الخاص الذي وّجهه مراجعو الحسابات الخارجيّ 6102البيانات المالية لسنة 
وأعربت اللجنة عن تقديرها المشتركة على العمل الُمنَجز في مشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

عت أعضاءها على دراسة المعايير حول المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاملدورة التدريبية التي وفرتها األمانة ل ، وشجَّ
 . الجديدة واالعتياد عليها

تشّجع اللجنة األمين العام على مواصلة التقّدم في المرحلة الالحقة لتطبيق مشروع المعايير المحاسبية الدولية  .01
، ومواصلة رفع تقارير بهذا التقّدم إلى المجلس التنفيذي، كما أحاطت علًما بتطوير دراسة تحليل الثغرات في العامللقطاع 

نظام الرقابة الداخلية، ولحظت أّن التطبيق الفّعال لنظام رقابة  داخلية لن يحصل إاّل عند تأمين الموارد المالية الالزمة لهذا 
 .الغرض

4102كانون األول/ديسمبر  10لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في  التقرير المالي رابعاا. 

 (CE/100/5(b) ) 

لعالمية للسنة المنتهية المالية لمنظمة السياحة ا بياناتال رأي مراجعي الحسابات الخارجيين بأنّ با اللجنة علمً أحاطت  .04
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ونتائج العمليات  6102ديسمبر كانون األّول/ 10الي للمنظمة في الم الوضع مطابقة عنعرض صورة ت 6102
 . الدولية للقطاع العامللمعايير المحاسبية ا لهذه الفترة، وفقً 

حدود  ضمنت الميزانية على مستوى نفقا ةظحاف،تّمت الم6102ه في العام المالي ا أنّ اللجنة علمً أحاطت  .02
ت،االعتمادات  من خالل صندوق رأس  مؤّقًتا تغطيته تمّ قد  6102ميزانية العجز النقدي ل أنّ  لحظتو التي أقرَّ

 .المتداولالمال 

التي  ،الميزانية نفسه فيالجزء من  قسامالميزانية وبين أ جزاءاالعتمادات بين أ تحويالتأيضا  با أحاطت اللجنة علم   .06

ي من خةّ  شكل  ب الخاصةمسبقة الذون األ ىالحصول عل مع ،7104عام لالحسابات ل إغالق عندعام األمين ال أجراها

 6المجلس مقّرر و ،)ب( 2.1)أ( و  2.1ا للنظام المالي لجنة البرنامج والميزانية، وفق  أعضاء المجلس التنفيذي و

(LIII)، ةلمفصّ ال ةالمالي قواعدوال III.3 وIII.8. 

مساعيه لدى األعضاء الذين تترتّب عليهم اشتراكات للمنظّمة، من  7102توصي األمين العام بأن يواصل في العام  .02

 أجل تأمين تسديدها. 

 عبّرت اللجنة عن امتنانها لمراجعي الحسابات الخارجيين )الهند، وألمانيا، واسبانيا( على عملهم الممتاز.  .08

مة السياحة العالمية للسنة المنتهية مة بإقرار البيانات المالية لمنظجمعية العاتطلب من المجلس التنفيذي أن يوصي ال .02
 ، بحسب تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين. 6102

ا.   ( CE/100/5(c)) (4101-4104إغالق الحسابات المالية المراجعة للفترة المالية التاسعة عشرة )خامسا

َري الالجمعية العامة يوصي اللجنة إلى المجلس التنفيذي أن تطلب  .71 مجلس التنفيذي بالتصديق على ُمقرَّ
CE/DEC/9(XCV) وCE/DEC/11(XCVIII) إغالقها إلقرار ،6101-6106الحسابات للفترة  بشأن. 

ا.   ( CE/100/5(d))من قواعد التمويل  01من النظام األساسي والفقرة  12تطبيق المادة سادسا

، فاعلين أعضاء سبعة على قطبَّ تُ النظام األساسي ب المرفقةتمويل المن قواعد  01اللجنة أن أحكام الفقرة لحظت  .70
 10فاعالً،وعضو مشارك واحد في ا على سبعة عشر عضوً من النظام األساسي  12لمادة ا ُتطبَّق في حين

 .6102مارس آذار/

تسديد  على،متأّخراتالالذين تترّتب عليهم ألعضاء اجميع  حثّ ب مجّدًدا المجلس التنفيذي وجوب قيامبتوصي  .77
 الفاعلينة على األعضاء رات المستحقّ إجمالي المتأخّ  إلى أنّ  ةراشع اإلممكن، م مة في أقرب وقت  ديونهم للمنظّ 

، المنتسبينبين األعضاء يورو  405,600.00و ،يورو 6,850,769.75بلغ ياألحكام السابقة الذكر عليهم ق طبَّ تُ  نيذال
مارس آذار/ 10 في، ينمشاركالو الفاعلينمة من قبل األعضاء ة للمنظّ رات المستحقّ إجمالي المتأخّ  في حين أنّ 

 عضاء المنتسبين. أليورو بالنسبة إلى ا 720,764.38إلى ، ويورو  14,108,870.74صل إلى ي، 6102

سديد بدّقة بااللتزامات المتعلّقة بت تقّيدمهورية الو الديمقراطية" قد ج"أحاطت اللجنة علًما بأّن العضو الفاعل  .71
 حّتى العام الحالي ضمًنا.  اشتراكاته

تقرير الفريق العامل التابع للجنة البرنامج والميزانية والمعني بتقييم تنفيذ التوصيات الُمقدَّمة من وحدة التفتيش  سابعاا. 

 ( PBC/06/2) المشتركة ومراجعي الحسابات الخارجيين 

مة من قبل تقييم تنفيذ التوصيات ال بشأنه اللجنة هذ ضمنه الفريق العامل التقرير الذي أعدّ  أقّرت اللجنة .74 وحدة ُمقدَّ
الثامنة ف في دورته كلَّ  المجلس التنفيذي الخارجيين. وأشارت إلى أنّ  الحسابات التفتيش المشتركة ومراجعي

الحادية تقرير إلى المجلس قبل الجمعية العامة  برفعإعداد هذا التقييم وبلجنة البرنامج والميزانية  والتسعين
للمجلس التنفيذي  010، تطلب اللجنة إلى األمين العام أن يحيل التقرير إلى الدورة تكليفال هذاا لوفقً و. والعشرين
 وسوف يقوم رئيس لجنة البرنامج والميزانية بتقديم ملخص حول هذا النقاش إلى الدورة المئة للمجلس. العتماده.

mailto:omt@unwto.org


CE/100/4 

 

 

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 

على النظام الخارجيين  الحسابات مراجعي مهّمةتوصيات بشأن عدد وال إقرار تبعاتا لونظرً إضافة إلى ذلك،  .72
 نالعامة كجزء مم هذا التقييم إلى الجمعية ا إلى األمين العام أن يقدّ ، تطلب اللجنة أيضً المالي والنظاماألساسي 

 .بيضاأل الكتابعن خطة تنفيذ  هتقرير

 ( CE/100/7(a)) 6102-6102نامج العمل والميزانية للفترة مشروع بر ثامناا. 

 اإلستراتيجيةمشروع برنامج العمل والميزانية، ُملِقًيا الضوء على األهداف  المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيققّدم  .76
-6102والميزانية اإلجمالية، واإليرادات والنفقات للفترة للمنّظمة، ومجاالت العمل األساسية، وقائمة البرامج، 

6102 . 

مل والميزانية، من برنامج العمشروع في العملية التحضيرية ل شكل  فاعلب ساهمتاللجنة جميع البلدان التي شكرت  .72
ي فأو من خالل مناقشة هذه األولويات  ،6102-6102 لفترة ولوياتاألبشأن على االستبيان  جابةخالل اإل

 .أخرى خاصةيمية أو اجتماعات اإلقل نااجتماعات اللج

الحفاظ على الهدَفين برنامج عمل فترة السنَتين الماضيَتين، ب باالستمرار فياللجنة علًما وافًيا أحاطت  .78
 االستراتيجيَّين، مع إدراج أولويات جديدة عّبر عنها أعضاء منّظمة السياحة العالمية. 

التي تمثل منطقة أوروبا في لجنة البرنامج والميزانية، وافقت اللجنة على ضرورة إدراج نزواًل عند طلب هنغاريا  .72
، ومنها: أ(االبتكار والرقمنة؛ ب( الحاجة إلى 6102-6102المسائل التالية ضمن مشروع برنامج العمل للفترة 

 تكييف األطر التنظيمية لتسهيل مباشرة األعمال الحرة ونماذج األعمال الناشئة.

، 6102-6102أحاطت اللجنة علًما بالتغييرات التي تّم إجراؤها في هيكلية ميزانية البرنامج الُمنقَّحة للفترة  .11
صفري باالستناد  اسميبنمو  6102-6102ولحظت مع التقدير اقتراح األمين العام بتقديم ميزانية متوازنة للفترة 

بالمبلغ العام نفسه الذي  6102-6102الية للفترة ، على أن تكون الميزانية اإلجم6102إلى مستوى ميزانية 
 . 6102ُخصِّص لميزانية 

لة ال بصيغته 6102-6102 الُمقتَرح للفترة االشتراكات جدولأحاطت اللجنة علًما ب .10  في التغييرات لمراعاةُمعدَّ
 مستوى على% 1.1 سبةنمًوا سنوًيا بن يمثِّل والذي ،(XIII)404 القرار في ملحوظ هو كما الميزانية، وفي العضوية
 وضع في التقنية التغيُّرات مراعاة إلى الحاجة تدعو عندما إاّل  ،6102مقارنًة مع العام  الفردية البلدان اشتراكات
 الفردية.  البلدان إلى بالنسبة التصنيف

يورو، وأّيدت التوّجه بأّن يتّم تمويل  26,984,000سيكون  6102-6102لحظت اللجنة أّن مستوى الميزانية للفترة  .17
ة للفترة المقبلة من اشتراكات األعضاء الفاعلين والمشاركين بمبلغ  يورو لسنة  12,556,000إيرادات الميزانية الُمقرَّ

، وأّن التوازن الذي يجب تمويله ينبغي أن تتّم تغطيته من اشتراكات 6102لسنة  12,745,000، وبمبلغ 6102
تسبين، وغيرها من مصادر التمويل الُمشار إليها في الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة التعديالت التي األعضاء المن

. ووافقت، وفًقا للقرار قد تكون الزمة في حال انضمام أعضاء جدد إلى المنّظمة أو انسحاب آخرين منها
526(XVII) ،على أن تكون كّل منها أقّل بنسبة ، على تقسيم اشتراكات األعضاء المشاركين إلى فئَتين منفصلَتين

 على التوالي.  5و 01% من اشتراكات األعضاء الفاعلين في المجموعَتين 01

في المئة على  21، تّم تطبيق حسم مباشر بنسبة (XX) 205 أحاطت اللجنة علًما أّنه وفًقا لقرار الجمعية العامة .11
نسمة أو أقّل على جدول االشتراكات للفترة  611111المجموعة األخيرة من البلدان التي يساوي عدد سّكانها 

، وأّن هذا الحسم قد ُمِنح أيًضا لجميع البلدان التي ُتصنَّف كجزر والتي تندرج ضمن المجموعة 6102-6102
األخيرة في الجدول، بغّض النظر إذا كانت تندرج ضمن مجموعة  أعلى قبل تطبيق الحسم اإلضافي للمجموعات 

 التي تتعايش مع عوامل اقتصادية وتقنية محّددة. السكانية الصغيرة 

 6211اشتراكات األعضاء المنتسبين عند وافقت اللجنة على اعتماد توصية المجلس التنفيذي باإلبقاء على قيمة  .14
الصادر عن المجلس التنفيذي بشأن CE/DEC/20(XCV)، ودعم المقّرر 6102-6102يورو في السنة، للفترة 
 . CE/95/6(c)عضاء محّددين، كما هو مبّين في الوثيقة الحسومات المقترحة أل
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وأحاطت علًما بأّن  اإلنفاق؛ وضبط التكاليف في االقتصاد إلى الرامية جهودها لمواصلة األمانةدعمت اللجنة  .12
منّظمة إذ يعّزز لا مخرجات إلى سُيضاف الذي األمر الميزانية، عن خارجة أمواالً  يلحظ ال والميزانية البرنامج

 التقني.  التعاون موضوع في سيَّما ال الموارد وبالتالي أنشطة المنّظمة،

الُمَعّد من قبل األمين العام، توصي اللجنة  6102-6102بعد مراجعة مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة  .16
 المجلس التنفيذي بإحالته إلى الجمعية العامة إلقراره. 

 للجنة البرنامج والميزانية السابعع مكان وتاريخ انعقاد الجتما تاسعاا. 

سوف يُعقَد االجتما  السابع للجنة البرنامج والميزانية في ميديلين، كولومبيا، في إطار الدورة الحادية والعشرين  .12

 . ، وقبل انعقاد الدورة المئة وواحد للمجلس التنفيذيللجمعية العامة

 التنفيذياإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس عاشًرا. 

 يوافق على التوصيات المقّدمة في هذا التقرير وفي الوثائق ذات الصلة. يُةلب من المجلس التنفيذي أن .18
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