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  (المرفقات واإلضافة) A/20/5(I)(b) 2013-2012ثانياً. تقرير حول تنفيذ برنامج العمل للفترة 
 
قدَّم المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق تقريراً عن األنشطة المنفذة من قبل األمانة منذ االجتماع األخير للجنة  )4

عضاء لجنة البرنامج والميزانية . وقد شكر أةالبرنامج والميزانية، باالستناد إلى الوثائق المرجعية للجمعية العامَّ 
ً شامالً  ،الموجز العرضاألمانة على  ً بأنَّ عرضا تنفيذ برنامج العمل المعتمد للفترة الجارية  حولوأحاطوا علما

 سيُقدَّم خالل االجتماع العام الثاني للجمعية العامَّة.
 
 

ث عن الوضع المالي للمنظمة ن ، والوثيقتاA/20/5(II)(b) Add.1و A/20/5(II)(b) ، الوثيقتانثالثاً. تقرير ُمحدَّ
CE/96(2)(c) و CE/96(2)(c) Add.1   

 
في الوثيقة الرئيسية  الواردةالتي تحدِّث المعلومات  A/20/5(II)(b) Add.1أحاطت اللجنة بالوثيقة  )5

A/20/5(II)(b)  لحظت اللجنة مع االرتياح أنَّه بنھاية حزيران/يونيو، كان مستوى . و2013حزيران/يونيو  30لغاية
لة عن السنة الجارية قد ارتفع إلى  % من إجمالي قيمة 76يورو. وھذا يمثل  9255417.10االشتراكات الُمحصَّ

 % من اإليرادات التقديرية من االشتراكات85يورو) و 12188000( 2013االشتراكات المترتبة على األعضاء في 
يورو). بالتالي، من المتوقَّع أن تُحقَّق األھداف الُمحدَّدة لإليرادات بحلول نھاية السنة. وبعد إضافة  10913000(

صل إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة إلى إيرادات المنشورات، يو المتفرقةالمخصَّصات من اإليرادات 
 يورو). 12392000% من اإليرادات التقديرية للسنة (85، أي 10564530.61

 
لة من اشتراكات األعضاء لغاية أحاطت اللجنة علماً بأنَّ  )6 لت  2013حزيران/يونيو  30المتأخرات الُمحصَّ سجَّ

 يورو). 1100000% من القيمة المتوقّعة (66
 
 5637646.77ُصِرف منه يورو،  11595690.83لحظت اللجنة أيضاً بأنَّ قيمة اإلنفاق المنفذ قد وصلت إلى  )7

رة حتى نھاية السنة، بما فيھا تكاليف الموظفين.  5958044.06يورو، باإلضافة إلى التزامات بمقدار   يورو مقرَّ
 
لة، المرفوع إلى الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي  )8 في ما يتعلَّق بنص القواعد المالية المفصَّ

ً بالمراجعة التي نفذت لھذه القواعد، وأوصت حاطت اللجنة )، أCE/96/2(c) Add.1و CE/96/2(c)(الوثيقتان  علما
 .1كما ھي مبيَّنة في اإلضافة  3.25و 3.07المجلس التنفيذي باعتماد النصوص المعدَّلة للقاعدتين 

 
 

 ً ً للمادة . تعليق العضوية رابعا من قواعد التمويل،  13من النظام األساسي وطلبات اإلعفاء من تطبيق الفقرة  34وفقا
  A/20/4(b)الوثيقة 

 
من قواعد التمويل،  13لحظت اللجنة مع االرتياح أنَّ ميانمار وباكستان لم تعد تسري عليھما أحكام الفقرة  )9

ل قد سدَّد اشتراكاته المتأخرة كاملةً، والثاني قد قلص حجم ھذه المتأخرات إلى ما دون متأخرات سنتين.  حيث أنَّ األوَّ
 

ً أنَّ  )10 قد قدموا ن بوركينا فاسو، وساحل العاج، وأوغندا ياألعضاء الفاعل ولحظت اللجنة مع االرتياح أيضا
العضوان فعل  كذلك، ون للمجلس التنفيذيوالدورة الخامسة والتسع ، أقرتھاالشتراكاتھم المتأخرةخطط سداٍد 

 ، واالتحاد العالمي Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordeste – Fundaçao CTI-NEالمنتسبان
ى الدورة السادسة في حين قدَّم العضو الفاعل النيجر خطة سداد لمتأخراته إل ،)UFTAAلرابطات وكالء السفر (

 .التنفيذي والتسعين للمجلس
 

كمبوديا وغينيا وجمھورية الوس الديمقراطية الشعبية بالشروط الملحوظة في خطط رحبت اللجنة بالتزام  )11
ولحظت أنَّ خطة السداد الموضوعة للعراق ستصبح ، 2013-2012لسنتين السداد الخاّصة بكل منھم خالل فترة ا

 .2014كانون الثاني/يناير  1بدءاً من نافذة 
 

على العضوين  2014من النظام األساسي ستصبح سارية في  34كذلك، لحظت اللجنة أنَّ أحكام المادة  )12
ً في حال  تسديد متأخراتھما أو  عنبحلول ھذا التاريخ  عجزاالفاعلين فانواتو وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 االتفاق مع األمين العام على خطة من أجل تسديدھا على دفعات.



CE/96/2(a) 
 

3 
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 
 

  CE/96/2(f) خامساً. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األمانة
 

المعلومات قدَّم مدير شؤون اإلدارة والمالية تقريراً عن األنشطة المنفذة من قبل برنامج تكنولوجيا  )13
إلى الوثائق المرجعية. وقد شكر  واالتصاالت في األمانة منذ الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي، باالستناد

ً باألنشطة المنفذة من قبل األمانة في ھذا أ عضاء لجنة البرنامج والميزانية األمانة على ھذا اإليجاز، وأحاطوا علما
 الخصوص.

 
 

 انعقاد االجتماع الرابع للجنة البرنامج والميزانيةسادساً. مكان وتاريخ 
 

، قبيل 2014اتُِخذ القرار بعقد االجتماع الرابع للجنة البرنامج والميزانية في مقر المنظمة في مدريد في ربيع  )14
 .انعقاد الدورة الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي

  
 

 ذيسابعاً. اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفي
 

  يُطلب من المجلس التنفيذي أن: )15
 

لة من األعضاء وبالتعديالت التي أجراھا األمين العام على   )أ ( ً بمستوى االشتراكات الُمحصَّ يحيط علما
المنظمة بفعل سياسة النمو االسمي  تواجھھاضغوط الميزانية التي ، وكذلك 2013ھيكل البرامج لسنة 

 ،الصفري المتبعة لفترة ست سنوات
 

لة كما ھي مقترحة في الوثيقة   )ب ( ، CE/96/2(c)يوصي المجلس التنفيذي بإقرار القواعد المالية المفصَّ
 ،1في اإلضافة  كما ھو وارد 6.25و 3.07واعتماد نّص القاعدتين 

 
من قواعد التمويل لألعضاء  13يقترح على الجمعية العامَّة تجديد اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة   )ج (

اإلعفاء المؤقت من أحكام ، ومنح كمبوديا وغينيا وجمھورية الوس الديمقراطية الشعبيةالفاعلين 
 كذلك، وكينا فاسو، وساحل العاج، وأوغندابورالفاعلين  من قواعد التمويل لألعضاء 13الفقرة 

-Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordeste – Fundaçao CTI نين المنتسبيلعضول
NE  ،) واالتحاد العالمي لرابطات وكالء السفرUFTAA(،  

 
في حالة األعضاء الفاعلين  من قواعد التمويل 13اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة يقترح تجديد   )د (

وليفيا وجمھورية جنوب أفريقيا والكونغو والسلفادور وغامبيا وموريتانيا ونيكارغوا وتوغو ب
الرابطة العالمية للتدريب المھني السياحي تسبين ألعضاء المناوأورغواي واليمن، وكذلك 

)AMFORT(  ومنظمةSOUV Club Cameroon ولكن مع التوضيح بأنَّه سيتم إعادة تطبيق ھذه ،
ة في خطط إذا ثبت أنَّھم متخلفين عن مواعيد الدفع الُمحدَّد مجدداً  األحكام على ھؤالء األعضاء

 ،2014بريل نيسان/أ 1سدادھم بتاريخ 
 

ة بالعراق ستصبح نافذة بدءاً من يلحظ   )ه (  ،2014كانون الثاني/يناير  1أنَّ خطة السداد الخاصَّ
 

ً المشاريع   )و ( ً بالتقارير حول وضع أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخصوصا يحيط أيضا
المتصلة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والبنية التحتية لالتصاالت السلكية 

 لالسلكية وخدماتھا.وا
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 المرفق ألف. قائمة المشاركين في االجتماع الثالث للجنة البرنامج والميزانية
 

I. CHAIRMAN/ PRESIDENTE/  PRÉSIDENT / الرئيس 
 
ARGENTINA 
ARGENTINE 
 األرجنتين
 

Sr. Enrique Meyer 
Ministro de Turismo 
Ministerio de Turismo 
 
Sra. Dña. Maya González Bender 
Directora de Relaciones Internacionales e Institucionales 
Ministerio de Turismo 
 
Sra. Dña. Ana García Allievi 
Asistente Técnica 
Ministerio de Turismo 

  
II. MEMBERS/ MIEMBROS/ MEMBRES / األعضاء 
 
 

 

BENIN 
BÉNIN 
 بنين

Mr. Apan Guy Johnson 
Directeurgénéralde l’agence de développement et de promotion touristique 
Ministère de l’Artisanat et du tourisme 
 

CROATIA 
CROATIE 
CROACIA 
 كرواتيا
 

Ms. Blanka Belosevic 
Head of Department for International Cooperation 
Ministry of Tourism 

GUATEMALA 
 غواتيماال

Ms. Maru Acevedo 
Vice Ministra 
Consejo de Turismo Guatemalteco 
 

INDIA 
INDE 
 الھند

Mr. Anand Kumar 
Joint-Secretary 
Ministry of Tourism 
 
Mr. Surender Kumar Arora 
Counsellor 
High Commission of India in Lusaka 
 

INDONESIA 
INDONÉSIE 
 أندونيسيا

Mr. Erie Noer Bawono 
Counselor 
Embassy of the Republic of Indonesia to Spain 

 
Ms. Ni Wayan Giri Adnyani 
Director for International Relations 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Ms. Iin Dwi Purwanti 
Assistant to the Deputy Director for UNWTO 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Mr. Iman Persada Madaze 
Delegate 
Ministry of Foreign Affairs 
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ITALY 
ITALIE 
ITALIA 
 إيطاليا
 

Mr. Stefano Moscatelli 
Ambassador 
Embassy of Italy to Zimbabwe 
 

KENYA 
 كينيا

Ms. Victoria Rotich 
Second Secretary 
Kenya Embassy in Spain 
 
Mr. Kaesar Karanja Gachirah 
Senior Assistant, Director of Tourism 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Stella Amadi 
Assistant, Director of Tourism 
Ministry of Tourism 
 

MALDIVES 
MALDIVAS 
 ملديف

Mr. Ahmed Salih 
Permanent Secretary 
Ministry of Tourism, Health and Culture 
 

SAUDI ARABIA 
ARABIE SAOUDITE 
ARABIA SAUDITA 
 المملكة العربية السعودية

Ms. Basmah Abdulaziz Al-Mayman 
Acting Manager of International Organizations and Committees Department 
Saudi Commission for Tourism and Antiquities (SCTA) 
 
Mr. Hussain Dandil 
Director, Ambassador Office 
Royal Embassy of Saudi Arabia in Zambia 

III. ASSOCIATE MEMBERS 
MEMBRES ASSOCIÉS 
MIEMBROS ASOCIADOS 
 األعضاء المشاركون
 

 
 

FLEMISH COMMUNITY OF BELGIUM 
COMMUNAUTÉ FLAMANDE DE BELGIQUE 
COMUNIDAD FLAMENCA DE BÉLGICA 

الفالمانية البلجيكيةالجماعة   
 

Ms. Christel LEYS 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flemish Community of Belgium 
 

IV. PERMANENT OBSERVER 
OBSERVATEUR PERMANENT 
OBSERVADOR PERMANENTE 
 مراقب دائم
 
SPAIN 
ESPAGNE 
ESPAÑA 
 إسبانيا
 

Mr. Antonio López de Ávila Muñoz 
Presidente Segittur 
Delegado Gobierno de España 
 

V. OBSERVERS NON MEMBERS/ OBSERVATEURS NON MEMBRES/ OBSERVADORES NO MIEMBROS/  مراقب غير عضو 
 

BURKINA FASO 
 بوركينا فاسو

Mr. Sibiry Yossogodio Traore 
Directeur général 
Office National des Aires Protégées 
Ministère de la Culture et du Tourisme 
 
Ms. Irenee Sawadogo 
Chef de la Division de Coopération 
Ministère de la Culture et du Tourisme 
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JAPAN 
JAPON 
JAPÓN 
 اليابان

Mr. Hiroyuki Uchida 
Director, Japan Tourism Agency 
 
Mr. Shintaro Hori 
Deputy Chief 
UNWTO Regional Support Office for Asia and the Pacific 
 

MADAGASCAR 
 مدغشقر

Mr. Jean Max Rakotomamonjy 
Ministre 
Ministère du Tourisme 
 
Mr. Jeannot 
Secrétaire Général 
Ministère du Tourisme 
 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 جمھورية الكونغو الديمقراطية

Ms. Chantal Konji Maloba 
Consul Général de RDC en Zambie 
 
M. Anatole Bokemposila 
Deuxième Secrétaire 
Ambassade de la RDC en Zambie 
 
M. Mongane Mirina 
Chargé d’affaire 
Ambassade de la RDC en Zambie 
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من النظام األساسي (بالخط العريض)  34باء. قائمة األعضاء الفاعلين والمنتسبين الخاضعين ألحكام المادَّة المرفق 
 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي 13والفقرة 

 
 أعضاء فاعلون

 
1. AFGHANISTAN / أفغانستان 
2. BAHRAIN / البحرين 
3. BURUNDI / بوروندي 
4. CAPE VERDE / الرأس األخضر 
5. DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO / جمھورية كونغو الديمقراطية 
6. DJIBOUTI / دجيبوتي 
7. GUINEA BISSAU / غينيا بيساو 
8. KYRGYZSTAN / قيرغيزستان 
9. MALAWI / مالوي 
10. PAPUA NEW GUINEA / بابوا غينيا الجديدة 
11. SAO TOME AND PRINCIPE / سان تومي وبرينسيبي 
12. SIERRA LEONE / سييرا ليون 
13. SUDAN / السودان 
14. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA / جمھورية مقدونيا 

 ً  اليوغوسالفية سابقا
15. TURKMENISTAN / تركمانستان 
16. VANUATU / فانواتو   

  
 أعضاء مشاركون

 
1.  PUERTO RICO / بورتوريكو 

 
 أعضاء منتسبون

 
1. ATUR CAIXAS DO SUL – ASSOC. TURISTICA DO CAIXAS DO SUL (Brazil / 

 (البرازيل
2. ATHENS TOURISM & ECONOMIC DEV. COMPANY (Greece / اليونان) 
3. BIMAN BANGLADESH AIRLINES 
4. BROCK UNIVERSITY (Canada / كندا) 
5. CAMARA DO TURISMO DE CABO VERDE 
6. CARIBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO)  (Barbados / بربادوس) 
7. CENGIZ (Nigeria / نيجيريا) 
8. CENTRO INTERNATIONAL DE ESTUDIOS TURISTICOS DE CANARIAS (Spain / 

 (إسبانيا
9. CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DPT. OF HOTEL & TOURISM 

MANAGEMENT 
10. DAR AL – DIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUC. CONSULTANCY 

(Jordan /  ّاألردن) 
11. DESTINATION MARKETING ORG. CAPE TOWN AND WESTERN CAPE 

(South Africa / جنوب أفريقيا) 
12. DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Ireland / إيرلندا) 
13. ELAGRO – GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION (Greece / 

 (اليونان
14. EMPRESA DE TURISMO DE BAHIA – BAHIATURSA (Brazil / البرازيل) 
15. ENIT – ITALIAN TOURIST BOARD (Italy / إيطاليا) 
16. FEDECATUR – FEDERACION DE CAMARAS DE TURISMO DE 

CENTROAMERICA (Honduras / ھندوراس) 
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17. FEDERATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE 
TOURISME FTAV 

18. FUNDACION MUNICIPAL “TURISMO PARA CUENCA” (Spain / إسبانيا) 
19. FUNDACION SIERRA CALDERONA (Spain / إسبانيا) 
20. GEOS (France / فرنسا) 
21. GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (France / فرنسا) 
22. ICEI – ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE (Italy / إيطاليا) 
23. IGGY TOURISM CONSULTING, TOURISM TRADEMARK (Argentina / األرجنتين) 
24. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMOLOGOS 
25. INSTITUTO DE TURISMO RESPONSIBLE (Spain / إسبانيا) 
26. INTISHAR TOURIST SERVICES (Sudan / نالسودا ) 
27. IRAN CULTURE HERITAGE & TOURISM INVESTMENT CO. 
28. ISRAEL SCHOOL OF TOURISM 
29. IXEO INTERACTIVE TRAVEL S.A. (Switzerland / سويسرا) 
30. JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
31. KENYA TOURIST DEVELOPMENT CORPORATION 
32. KOREA CULTURE & TOURISM POLICY INSTITUTE (KCTPI) 
33. KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB 
34. KYUNG HEE UNIVERSITY (Republic of Korea / ) 
35. LEISURE QUEST INC. LL (USA / واليات المتحدة األمريكيةال ) 
36. MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL (USA / الواليات المتحدة األمريكية) 
37. PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
38. RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (Spain / إسبانيا) 
39. SENECA (Italy / إيطاليا) 
40. U.S. TRAVEL ASSOCIATION 
41. ZAGREB FAIR (Croatia / كرواتيا) 

 
 


