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 منظمة السياحة العالميةالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في تطبيق الُمحرز في م التقدّ ثانياً. 

 ومنظومة األمم المتحدةمنظمة السياحة العالمية   ألف.

 منظمة السياحة العالمية وفرقة عمل األمم المتحدة المعنية بالمعايير المحاسبية  .1

تعتبر فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بمعايير المحاسبة، التي تعمل تحت إشراف شبكة المالية والميزانية التابعة  )5
ً في دعم تطب يق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظمات األمم لمجلس الرؤساء التنفيذيين، عنصراً أساسيا

التي  -، تمحورت التوجھات االستراتيجية األربعة وكذلك األنشطة التي نفذتھا ھذه الفرقة 2013-2012المتحدة. وللعامين 
نشطة الرصد والمتابعة حول ما يلي: (أ) التسھيل والتواصل؛ (ب) أ - تشكل منظمة السياحة العالمية عضواً فاعالً فيھا 

لمجلس المعايير المحاسبية؛ (ج) تنسيق التنوع في المحاسبة؛ (د) اإلرشاد والدعم. وتھدف فرقة العمل إلى ضمان امتثال 
د لتفسير واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  منظمات األمم المتحدة لمعايير المحاسبية الدولية من خالل نھٍج موحَّ

 .العام فيھا

دة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من قبل  -المتممة أو المستھدفة  -إنَّ المھل الزمنية  )6 الُمحدَّ
: (أ) إحدى (CEB/2013/HLCM/FB)ھي على الشكل التالي  2012كانون األّول/ديسمبر  31 لغايةمنظمات األمم المتحدة 

؛ (ج) ثالثة منظمات 2012في ) عشرة منظمات تطبِّق ؛ (ب2011الدولية بحلول عشرة منظمة طبقت المعايير المحاسبية 
 .2014(األمم المتحدة، الفاو، ومنظمة السياحة العالمية) بتاريخ مستھدف ھو 

تتمثَّل في إدخال التغييرات المطلوبة على  كبرىيطرح اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تحدياٍت  )7
مھما الوقت والموارد في مختلف منظمات األمم المتحدة يتطلَّب استثماراً كبيراً في إلجراءات واألنظمة، وھو السياسات وا
. وبالنظر إلى أنَّ منظمة السياحة العالمية ھي أصغر وكاالت األمم المتحدة من حيث الموارد (البشرية كان حجمھا

رة من ناحية، وأنَّ مشروع اعتماد المعايير والمالية)؛ وبالنظر إلى أنَّ عملية التطبيق لديھا قد  بدأت في مرحلٍة زمنية متأخِّ
من  الرقابة الداخليةوتحسين لألمانة المحاسبية الدولية ال يغطي معايير المحاسبة فقط، بل يشمل أيضاً اإلجراءات اإلدارية 

دت المھلة الزمنية الواقعية الُمستھد فة العتماد المعايير المحاسبية الدولية ضمن ناحيٍة أخرى؛ بالنظر إلى ذلك كله، ُحدِّ
 .2014المنظمة في العام 

بتطبيق خطة العمل المعتمدة والمضي قدماً نحو التطبيق، ستستمر منظمة السياحة العالمية في التعلم واالستفادة من  )8
خرى التي تقترب من تشارك المعلومات والخبرات واألفكار التي تطرحھا الجھات التي طّبقت المعايير والمنظمات األ

التطبيق، وذلك بصورٍة ثنائية ومن خالل فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بھذه المسألة. باإلضافة إلى ذلك، تواصل منظمة 
السياحة العالمية اإلفادة من عملية التنسيق التي تجري على مستوى المنظومة كلھا بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، 

  ناقشة القضايا المشتركة مع فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية.وكذلك من م

  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والتكاليف المرتبطة بھا بالنسبة إلى منظَّمة السياحة العالمية فوائد  .2

في خالل مرحلة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وفي الفترة التي تلتھا، تبيَّن بكلِّ وضوح أنَّھا تعود  )9
، قامت مجموعة فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بالمعايير المحاسبيةوضمن بالمنفعة على المنظَّمات العاملة بموجبھا. 

ير المحاسبية الدولية للقطاع العام بتصنيف ھذه الفوائد ما بين أ) الفوائد على صعيد المعايالعمل الُمركَّزة حول فوائد 
العمليات، وب) الفوائد على صعيد اإلدارة المالية، وج) الفوائد على صعيد النواحي األخرى. إضافةً إلى ذلك، قامت 

ٍة واحدة أو التكاليف الدورية.المجموعة أيضاً بتحديد عدٍد من التكاليف المرتبطة بھذه المعايير، سواء تك    اليف التطبيق لمرَّ

تبذل منظَّمة السياحة العالمية جھوداً ملحوظة لضمان انتفاعھا من فوائد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  )10
  كاملةً. 

  الفوائد على صعيد العمليات
  

عمليات، واإلجراءات والممارسات اإلدارية، تؤدِّي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى فھٍم أفضل لل )11
والتحسينات في إجراءات الرقابة الداخلية واإلدارة المالية في سياق األعمال اليومية، وفي إجراءات إقفال الحسابات في 

أصحاب نھاية السنة. كذلك، يساھم توثيق اإلجراءات في تحديد األدوار والمسؤوليات بشكٍل أفضل بالنسبة إلى الموظَّفين و
زداد التناسق ضمن المنظَّمة على صعيد ييز المساءلة. باإلضافة إلى ذلك، األعمال؛ األمر الذي يقود بدوره إلى تعز
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اإلجراءات والممارسات. وإنَّ توافَر المزيد من المعلومات المتكاملة حول الموارد في الوقت المناسب يُحِدث تحسيناٍت في 
  مجال تخصيص الموارد. 

  على صعيد اإلدارة الماليةالفوائد 
  

إنَّ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تساھم في تعزيز جودة وشفافية المعلومات الُمقدَّمة في البيانات المالية،  )12
وبالتالي في تحسين إدارة وحوكمة المنظَّمة. فاألصول والخصوم والعائدات والنفقات تُضبَط بمزيٍد من الشمولية والدقَّة؛ 

مر الذي ينعكس إيجاباً على األداء المالي العام والمركز المالي، وھذا بدوره يمھِّد الطريق التِّخاذ القرارات المستنيرة على األ
المستوى الرفيع ولتحسين اإلدارة المالية. وسوف تزداد وتيرة تقديم التقارير لإلدارة، وھذا يسمح بالكشف المبكر عن 

  تمّر للنواحي التي تحمل مخاطر. المسائل الطارئة وبالرصد المس

ً أن يزيد من مصداقية المعلومات المالية الُمقدَّمة  )13 من شأن االلتزام بالمعايير المحاسبية المستقلَّة والُمعتَرف بھا دوليا
ز االتِّساق وإمكانية مقارنة البيانات المالية ضمن منظومة األمم المتَّحدة. وم ع تنامي عدد في البيانات المالية. كذلك، يتعزَّ

المنظَّمات الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، من المتوقَّع أن يزداد أكثر فأكثر مستوى االتِّساق في التقارير 
ً المقارنة مع منظَّماٍت  المتعلِّقة بالمعلومات المالية ضمن منظومة األمم المتَّحدة. إلى ذلك، سوف يصبح من األسھل أيضا

  كومات أخرى ممتثلة لھذه المعايير. دولية وح

  الفوائد على صعيد النواحي األخرى 
  

تتعدَّد الفوائد األخرى، ونذكر منھا: (أ) الفھم األفضل للبيانات المالية من قبل الدول األعضاء، وھذا يدفعھا إلى  )14
ة، مثل تمويل مستحقَّات منافع الموظَّفين طويلة األجل؛ (ب) الفھم األفضل ال التركيز على القضايا والتحدِّيات الُملِحَّ

ين بالناحية  للمعلومات المالية من قبل المعنيين، كالجھات المانحة مثالً؛ و(ج) تعزيز المھارات المالية للموظَّفين غير المختصِّ
  المالية من خالل التدريب على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

  اسبية الدولية للقطاع العامالتكاليف المرتبطة بالمعايير المح

إنَّ تطبيق معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يترافق مع بعض التكاليف. في منظَّمة السياحة العالمية، تشمل  )15
التكاليف الرئيسية ما يلي: (أ) تكاليف توظيف الفريق المسؤول عن مشروع معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، علماً أنَّ 

ً من قبل الموظَّفين المتوافرين؛ (ب)  أتعاب الخبراء الخارجيين للتقييم األكتواري  جزءاً  كبيراً من المشروع قد أُدير داخليا
طويلة األجل وغيرھا من التقييمات؛ (ج) التكاليف المرتبطة بتطوير النظام التقني؛ (د) اللمستحقَّات منافع الموظَّفين 

لة بشكٍل مشترك.ألمم المتَّحدة اعمل فرقة المساھمة في أنشطة     المعنية بالمعايير المحاسبية الُمموَّ

قد تشمل التكاليف الدورية: (أ) التكاليف السنوية المرتبطة بأتعاب الخبراء الخارجيين (للتقييمات األكتوارية بشكٍل  )16
ر المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ (ج) خاص)؛ (ب) التدريب المستمّر للموظَّفين، بما في ذلك التحديثات المتعلِّقة بالمعايي

لة بشكٍل مشترك. ولكن، ليس من ألمم المتَّحدة عمل ا فرقةوالمساھمة كّل سنتَين في أنشطة  المعنية بالمعايير المحاسبية الُمموَّ
ة اإلدارة المالية والتقارير المتوقَّع أن تخلِّف ھذه التكاليف أيَّ أعباء مادية على الموازنة، بل إنَّ المنافع الُمرتقَبة من ناحي

  تتجاوز ھذه التكاليف، كما ھو ُمبيَّن أعاله. 

  مشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظَّمة السياحة العالمية   باء.

منفصلتَين  ينقسم مشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظَّمة السياحة العالمية إلى مرحلتَين )17
  )، وتسبقھما مرحلة تمھيدية. CE/88/5(a)(المرحلة الرئيسية والمرحلة الثانوية) (

)، جرى طرح نموذج مالي جديد في منظَّمة السياحة العالمية يقضي بفصل أدوار 2010 – 2009في المرحلة التمھيدية (
ا المرحلة األولى أو الرئيسية للمشروع ( ) فتقوم على األعمال التحضيرية الالزمة 2014 – 2011اإلدارة المالية. أمَّ

ل إلى بياناٍت مالية مالئمة للمعايير ا لمحاسبية الدولية للقطاع العام، وھي تتضمَّن ركيزتَين: (أ) السياسات للتوصُّ
  والممارسات المحاسبية؛ و(ب) التغيير اإلداري. 

  
بعد إنجاز البيانات المالية األولى المالئمة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وأسوةً بجميع المنظَّمات األخرى  )18

يتعيَّن على منظَّمة السياحة العالمية إجراء سلسلٍة من األنشطة الخاصة بمرحلة ما بعد التطبيق التابعة لألمم المتَّحدة، سوف 
ا المرحلة الثانية أو الثانوية  والھادفة إلى إدامة االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام واالنتفاع من فوائدھا. أمَّ

ر أو ما يُعَرف بالتخطيط فصاعداً) فتشمل، من  2015(ابتداًء من العام  بين أنشطٍة أخرى، طرَح نظاٍم تقني جديد وُمطوَّ
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ة للسياسات المحاسبية، والتحسين المتواصل في العمليات، والتدريب والتواصل  لموارد المؤسَّسة، والمراجعة المستمرَّ
لة عن المر وانه تقديمبصورٍة دائمة. وفي ھذه المرحلة، من السابق أل حلة الثانوية ما بعد تطبيق المعايير معلوماٍت ُمفصَّ

المحاسبية الدولية للقطاع العام، ولكن سوف يتّم التشاور مع لجنة البرنامج والموازنة والمجلس التنفيذي، عند االقتضاء، 
  إلبقائھما على علٍم تام بالمجريات.

ر أو التخطيط لموارد المؤسَّسة  )19 دعم التقارير المالية واإلدارية  ليس من أجل -إنَّ طرح نظاٍم تقني جديد وُمطوَّ
م اليدوي وزيادة كفاءة  ً للحدِّ من التحكُّ الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على المدى البعيد فحسب، بل أيضا

طر تأخير ال يقتصر على المحاسبة والمالية، بل يؤثِّر على جميع عمليات المنظَّمة. لذلك، ومن أجل تجنُّب مخا  - العمليات 
اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظَّمة السياحة العالمية، سوف يشكِّل ھذا النشاط جزءاً من المرحلة 

ٌر لالعتبارات التالية: (أ) استحالة تنفيذ  الثانوية التي ال تتزامن مع اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وھذا ُمبرَّ
ين كبيَرين في وقٍت واحد نظراً إلى موارد منظَّمة السياحة العالمية وقدرتھا؛ و(ب) وجوب إجراء تحليل لتقييم مشروعَ 

 الحاجات التقنية للمنظَّمة قبل اتِّخاذ قرار بشأن النظام األكثر مالئمةً واألكثر فعاليةً من حيث التكلفة، و(ج) الحاجة الُمحتَملة 
ر أو التخطيط لموارد لتوسيع موازنة مشروع المعاي ير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتغطية طرح نظاٍم تقني جديد وُمطوَّ

  المؤسَّسة.

م الُمحَرز في العام  .1  ومجاالت العمل الرئيسية للعام  2012التقدُّ
  

 السياسات والممارسات المحاسبية .1.1

م الدليل   بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.دليل التوجيھات حول سياسات منظَّمة السياحة العالمية الخاصة  )20 يقدِّ
ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  توجيھاٍت حول السياسات والممارسات المحاسبية التي تعتمدھا المنظَّمة تطبيقا

، أنجزت األمانة 2011يير. في العام ويشكِّل الدليل أداةً مھمَّة من شأنھا أن تساعد المنظَّمة عى النجاح في تنفيذ ھذه المعا
لية للدليل وقدَّمتھا إلى المدقِّقين الخارجيين التابعين للمنظَّمة ( ، 2013). وفي شھر آذار/مارس CE/90/5(c)النسخة األوَّ

). CE/95/3(II، فلقيت الدعم والتعليقات اإليجابية (2012قُدَِّمت إليھم نسخةٌ ُمحدَّثة جرى العمل عليھا في خالل العام 
  . 2013ويُذَكر أنَّ الدليل سوف يُنَشر في خالل العام 

يشكِّل ھذا . دليل المحاسبية الخاص بمنظَّمة السياحة العالمية والقائم على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )21
عليمات الالزمة حول كيفية قياس الدليل تكملةً لدليل التوجيھات حول السياسات، ويرمي إلى تزويد الموظَّفين بالتوجيھات والت

ً مع خطَّة  وإعادة تنظيم وتسجيل وتوثيق التعامالت والفعاليات االقتصادية في البيانات المالية والتقارير األخرى. وتماشيا
ام )، باشرت األمانة العمَل على ھذا الدليل في العCE/88/5 (a)العمل الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (

لية عنه للمدقِّقين الخارجيين في شھر آذار/مارس 2011   )، فنالت دعمھم.CE/90/5(c)( 2013، وقدَّمت نسخةً أوَّ

. يشكِّل إجراءات منظَّمة السياحة العالمية التشغيلية واإلدارية المرتبطة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع الخاص )22
سياسات، ويرمي إلى تزويد الموظَّفين بمجموعٍة من اإلجراءات ومناھج العمل ھذا الدليل تكملةً لدليل التوجيھات حول ال

ل إلى رقابٍة داخلية سليمة قائمة على مبدأ  لة لالمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وللتوصُّ األساسية والُمفصَّ
ً لخطَّة عمل المعايير المحاسبية الدولية للقطا ، بدأت األمانة تطوير ھذا (CE/88/5(a))ع العام "العيون األربع". وتبعا

  . 2013ومن المتوقَّع أن يكتمل إنجازه في العام  2011الدليل في العام 

ً مع مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع التقييم األكتواري لمستحقَّات الموظَّفين بعد انتھاء الخدمة )23 . تماشيا
بتوقيع عقٍد مع شركٍة أكتوارية لتزويد منظَّمة السياحة العالمية بتقييماٍت  2013فبراير العام، قامت األمانة في شھر شباط/

ة أكتوراية لمستحقَّات موظَّفيھا بعد انتھاء الخدمة. وسوف تقرُّ المنظَّمة بتكفُّلھا الكامل بمستحقَّات الموظَّفين بعد انتھاء الخدم
ل من تطبيق ). وتجدر اإلشارة إلى أنَّ 2014المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( في البيانات المالية في العام األوَّ

  اإلقرار بالتكفُّل بموجب ھذه المعايير ال يتوقَّف على توفير الموارد في الموازنة. 

ي بعد انتھاء الخدمة، وھي  2007بحسب الدراسة األكتوارية التي أُجريت في العام  )24 حول مستحقَّات الضمان الصحِّ
مليون يورو. منذ ذلك الحين، قامت منظَّمة السياحة العالمية  2.16كثر أھميةً بين مستحقَّات الموظَّفين، قُدِّر المبلغ بحوالى األ

 2011-2010يورو لفترة السنتين  600000باعتمادات الموازنة السنوية لمستحقَّات الموظَّفين بعد انتھاء الخدمة التي بلغت 
يورو. ولقد كفل ذلك تغطية جزء  800000إلى المخصَّصات اإلضافية من الفائض البالغة نحو ، باإلضافة 2013-2012و 

لة في التقرير األكتواري.   من المسؤولية. وسوف يتّم تحديد مدى بقاء المستحقَّات غير ُمموَّ
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الستحقاقات الموظَّفين والمقترحات سوف تتّم مناقشة اآلثار المترتِّبة في الموازنة على أي تغييٍر في التقارير المالية  )25
ل من االلتزامات، مع المجلس التنفيذي بعد ظھور نتيجة تقرير التقييم األكتواري الذي من المتوقَّع  لتمويل أي جزء غير ُمموَّ

  .2013حزيران/يونيو  -أن يتمَّ استالمه في فترة أيَّار/مايو 

))، في CE/88/5 )aبالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (. في أعقاب خطَّة العمل الخاصة مخطَّط الحسابات )26
، حدَّدت األمانة العامة ووضعت بنية مخطَّط الحسابات بما يتناسب مع المعايير المحاسبية الدولية وحاجات 2012العام 

كمل ھذا النشاط بتحديد وتعريف اإلدارة المالية األخرى لدى المنظَّمة، بما في ذلك التقارير المتعلِّقة بالموازنة. وقد استُ 
ر.   خصائص مجموعة من البيانات المرجعية الستخدامھا في النظام التقني المتطوِّ

ً مع خطَّة العمل الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية 2014كانون الثاني/يناير  1األرصدة االفتتاحية في  )27 . تماشيا
في احتساب وتعريف وتوثيق الوضع المالي  2013األنشطة في العام  ))، سوف يتمثَّل أحد أبرزCE/88/5)aللقطاع العام (

كانون  1الُمعدَّل لدى منظَّمة السياحة العالمية، بما في ذلك التعديالت المتعلِّقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 
)، سوف يُقاَرن 2014ايير المحاسبية الدولية (. وفي السنة األولى التي تكون فيھا المنظَّمة ممتثلة للمع2014الثاني/يناير 

  وضعھا المالي في نھاية العام به في بداية العام. وسوف يخضع ھذا الرصيد االفتتاحي للمراجعة من قبل طرٍف خارجي.

  . التغيير اإلداري: تغيير األنظمة، وتحديث النظام التقني، والتدريب والتواصل 2.1
  

لةالتعديالت على القواعد المالي )28 ، وافق المجلس التنفيذي على المجموعتَين األولى والثانية 2012. في العام ة الُمفصَّ
لة، تماشياً مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  ،  (CE/93/5(b) Add.1))من التعديالت على القواعد المالية الُمفصَّ

ح بالت  CE/94/3(III)(a) Add.1و فصيل أدناه، تتضمَّن ھذه الوثيقة المجموعة الثالثة من على التوالي. وكما ھو موضَّ
لة.   التعديالت على القواعد المالية الُمفصَّ

ً مع خطَّة العمل الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية 2012. في العام المواصفات التقنية والتطبيق )29 ، وتماشيا
(CE/88/5(a))حديث نظام معلومات اإلدارة المالية الحالي، لتمكينھا ، وضعت األمانة وحدَّدت معظم المواصفات التقنية لت

من دعم المعايير المحاسبية الدولية على المدى القريب. وسيتّم تطبيق ھذه التغييرات التقنية في العام الحالي. وسوف يتمثَّل 
ب المتخصِّص في رصد تطبيق ھذه المواصفات التقنية، فضالً عن توفير التدري 2013أحد أبرز األنشطة في العام 

  للمستخدمين.

ً مع خطَّة العمل الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التعليم والتدريب )30 ، سوف (CE/88/5(a)). تماشيا
وما يليھا في إعداد دوراٍت تدريبية للتوعية و/أو تعزيز المعارف التقنية لدى  2013تتمثَّل إحدى نواحي العمل الرئيسية لسنة 

  ين. الموظَّف

وستقوم األمانة بتطوير المواد الخاصة بالتدريب حول المعايير المحاسبية الدولية وإعطاء الدورات المناسبة للموظَّفين تبعاً 
ً ورشة عمل حول المعايير المحاسبية الدولية لألجھزة األساسية في المنظَّمة، وذلك في  لحاجاتھم. وسوف تُقيم األمانة أيضا

  الوقت المناسب.
  

. كما ھو ُمبيَّن في خطَّة العمل الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام استراتيجية التواصل )31
(CE/88/5(a)) ، التي تشمل إصدار تقارير  لالتِّصاالت الخارجيةتواصل منظَّمة السياحة العالمية تنفيذ استراتيجيتھا

م الُمحَرز في تطبيق المعا يير المحاسبية الدولية لألجھزة األساسية، وتقديم التقارير إلى فرقة مرحلية منتظمة حول التقدُّ
العمل المعنية بالمعايير المحاسبية واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، وإشراك المدقِّقين الخارجيين في القضايا المتعلِّقة 

ح بمزيٍد من التفصيل أدناه. وعلى الرغم من اتِّخاذ بعض الخطوات في مجال  بالمعايير المحاسبية الدولية، كما ھو ُموضَّ
 2013، غير أنَّ معظم النشر الداخلي للمعلومات سيحصل بين عاَمي 2012والتوعية في خالل العام  االتِّصاالت الداخلية

ومات ، تعتزم األمانة تطوير شبكة إنترانت ُمخصَّصة لنشر المعلكذلك. ومن المتوقَّع أيضاً مواصلة ذلك بعد التنفيذ. 2014و
  المتعلِّقة بالمعايير المحاسبية الدولية داخلياً.

  العمل مع المدقِّقين الخارجيين 
  

، قامت األمانة 2013التي جرت في آذار/مارس  2012أثناء المراجعة الخارجية لحسابات المنظَّمة المالية لعام  في )32
م الُمحَرز ضمن مشروع المعايير بتزويد المدقِّقين الخارجيين (إسبانيا والھند) بجميع الوثائق والمعلوم ات حول التقدُّ

 (CE/95/3(II)b" 2012المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي تقريرھم حول "حسابات المنظَّمة اإلدارية للسنة المالية 
ل 10الفقرة  )، أشاروا إلى التحدِّي الكبير الذي يتمثَّل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والحظوا العمل الُمكثَّف والُمفصَّ

والمعلومات الُمقدَّمة لھم، وأشاروا على وجه الخصوص إلى ما يلي: "ومع ذلك، نظراً إلى التعقيد البالغ الذي ينطوي عليه 
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يير المحاسبية الدولية، سوف يكون من الضروري إيالء اھتمام خاص لجوانب ُمعيَّنة، مثل تطوير المعدَّات االنتقال إلى المعا
التقنية الالزمة، وخطَّة التدريب، وغيرھا من األنشطة لضمان التطبيق الفعَّال للمعايير المحاسبية الدولية. وبالتالي، سيكون 

  ".ذا المشروع عند االقتضاءمن الُمستحَسن زيادة الموارد الُمخصَّصة لھ

ً مع خطَّة العمل الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )33 ، وباإلضافة إلى مھمَّة  (CE/88/5(a))تماشيا
المدقِّقين الخارجيين بموجب األنظمة المالية لمنظَّمة السياحة العالمية (الملحق األول)، سوف يُطلَب منھم مراجعة الرصيد 

، وكذلك استعراض البيانات المالية 2014كانون الثاني/يناير  1الُمعاد إعالنه وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، في  االفتتاحي
  .2014، في خالل العام 2014أيلول/سبتمبر  30التجريبية للمنظَّمة وفقاً لھذه المعايير في 

  لية للقطاع العام مواجھة المسائل الخطرة التي كشفت عنھا المعايير المحاسبية الدو .2

م منظَّمة الھيئات الفرعية التابعة لمنظَّمة السياحة العالمية من منظور المعايير المحاسبية الدولية )34 . إنَّ درجة تحكُّ
السياحة العالمية ببعض الھيئات "الفرعية" قد يكون لھا تأثير على التقارير المالية الُمقدَّمة بموجب المعايير المحاسبية 

ن وجھة نظر المعايير المحاسبية الدولية، وبغضِّ النظر عن أيِّ منظور آخر (قانوني، سياسي، إلخ)، ثمَّة ثالثة الدولية. فم
أنواع من الكيانات المنفصلة التي تتطلَّب معالجةً محاسبية خاصة، وھي: من جھة (أ) الكيانات الخاضعة للرقابة التي تطبِّق 

دة والمنفصلة")؛ و، من جھٍة أخرى، الكيانات غير الخاضعة للرقابة  ("البيانات 6معايير المحاسبية الدولية  المالية الُموحَّ
("االستثمارات في  7التي يمكن تصنيفھا على النحو التالي: (ب) الھيئات المساھمة الخاضعة للمعايير المحاسبية الدولية 

("الكيانات  8تخضع للمعايير المحاسبية الدولية الھيئات المساھمة")؛ و، (ج) الكيانات الخاضعة للرقابة المشتركة التي 
ً أن تكون "الھيئات الفرعية" "جزءاً من منظَّمة  الخاضعة للرقابة المشتركة"). وباإلضافة إلى ذلك، من الممكن أيضا

ب كأيِّ السياحة العالمية" نفسھا، وبالتالي، فإن تعريف كيان منفصل والمعايير المناظرة ليست قابلة للتطبيق، إذ ستُحتسَ 
  نشاط أو مشروع آخر تابع للمنظَّمة. 

وفقاً لمقتضيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ينبغي تحليل مجموعة ُمحدَّدة من شروط ومؤشِّرات السلطة  )35
نحصر بدرجاٍت ألغراض التقارير المالية، أو ما إذا كان األمر ي ذا كان الضبط والحوكمة متوافَرينوالمنفعة، بغية تحديد ما إ

ل لبعض الھيئات الفرعية الحالية التابعة للمنظَّمة بشكلھا 2012متفاوتة من التأثير. في العام  ، بدأت األمانة تنفيذ تحليٍل ُمفصَّ
  التي سوف تُبّت في ھذا العام.  8، و7، و6الراھن، في إطار المعايير المحاسبية الدولية 

م الُمحَرز  13الفقرة  ،A/RES/602(XIX)بتكليف من الجمعية العامة بموجب القرار  )36 المتعلِّقة بـ"التقرير عن التقدُّ
))، تعمل األمانة على إجراء التغييرات الالزمة في اإلطار القانوني A/19/11في إصالح المنظَّمة (الكتاب األبيض)" ((

لھذه الكيانات، وذلك من أجل ضمان تصنيفھا على أنَّھا غير خاضعة للرقابة (من وجھة نظر قانونية)، أينما تكون ذات 
ل إلى بنية وعالقة نھائية توافق عليھ ا الجمعية العامة للمنظَّمة، ال يجوز الصلة. ولذلك، في ھذا السياق، وإلى أن يتمَّ التوصُّ

  في عملياتھا قبل تنفيذ مثل ھذه التغييرات.  8، أو 7، أو 6لألخيرة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

، تمَّ اختيار شركة لتحليل 2012. بعد عملية الشراء التنافسية الطويلة التي بدأت في العام برمجة المواصفات التقنية )37
ات التقنية بطريقٍة عملية، من أجل تحديث نظام معلومات اإلدارة المالية الحالي على النحو الُمبيَّن أعاله. وبرمجة المواصف

، بدأت أعمال التنفيذ، ويتوقَّع أن يتمَّ إنجازھا واختبارھا قبل نھاية ھذا العام، مع ترك بعض التحسينات 2013وفي العام 
رجة للغاية ضمن مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إذ يجب أن يبدأ الطفيفة للسنة الالحقة. ولكنَّھا مھمَّة ح

ر بالعمل بحلول العام  . وسوف تُبلَّغ األجھزة األساسية 2014لكي يجري تطبيق المعايير في العام  2014النظام التقني الُمطوَّ
 1يِّ آثار لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الُمخطَّط لھا في للمنظَّمة بشأن التقّدًم الُمحَرز في إطار ھذه المھمَّة، وبشأن أ

  .2014كانون الثاني/يناير 

  
لة في منظمة السياحة العالمية  ثالثاً. التعديالت على القواعد المالية المفصَّ

لة الخاصة قبل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كان من الضروري مراجعة القواعد المالية الُمف )38 صَّ
بالمنظَّمة، عند االقتضاء، عندما تتعارض مع شروط ھذه المعايير. فلقد قامت جميع المنظَّمات المنضوية تحت لواء منظومة 

أو قبل ذلك بمراجعة وتعديل أنظمتھا وقواعدھا لجعلھا تتماشى  2012األمم المتَّحدة والتي اعتمدت ھذه المعايير في العام 
  بية الدولية للقطاع العام. مع المعايير المحاس
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لة الخاصة بالمنظَّمة مراجعةً وافية وعدداً من التعديالت الموضوعية لجعلھا تتماشى  )39 اقتضت القواعد المالية الُمفصَّ
ً فرصةً إلجراء تعديالت أخرى في ھذه القواعد،  مع متطلِّبات المعايير المحاسبية الدولية. وقد وفَّرت ھذه المراجعة أيضا

متَّسقة مع األنظمة والقواعد األخرى الخاصة بالمنظَّمة (مع األنظمة المالية وقواعد الموظَّفين الُمعدَّلة)؛ ولضبط لتكون 
رات المجلس التنفيذي وقرارات الجمعية العامة؛ ولمواءمتھا مع بنية المنظَّمة/األمم المتَّحدة وممارساتھا الحالية؛  ُمقرَّ

  . ولتحسين صياغتھا

وبالتالي، ومن أجل إتاحة وقٍت كاٍف للبحث أمام لجنة البرنامج والموازنة والمجلس التنفيذي وفق المتقضى، تمَّ إعداد  )40
لة، ضمن الجدول الزمني التالي.    ثالث مجموعات من التعديالت األولية على القواعد المالية الُمفصَّ

لية األولى على القواعد المالية )41 لة مجموعة التعديالت األوَّ قُدِّمت إلى المدقِّقين الخارجيين (آذار/مارس  الُمفصَّ
)، وإلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة الموازنة والمالية، وإلى الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي، للتعليق 2012

ھا المجلس التنفيذي(CE/93/5(b) Add.1)) 2012حزيران/يونيو  -عليھا (أيَّار/مايو    . (CE/DEC/7(XCIII)) ، وأقرَّ

لة )42 لية الثانية على القواعد المالية الُمفصَّ ل للجنة البرنامج والموازنة  مجموعة التعديالت األوَّ قُدِّمت إلى االجتماع األوَّ
ل/أكتوبر  وإلى الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي، للتعليق عليھا  CE/94/3(III)(a)) (2012(تشرين األوَّ

Add.1ھا المجلس التنفيذي )، وأ   . CE/DEC/8(XCIV))قرَّ

لة )43 لية الثالثة على القواعد المالية الُمفصَّ ) 2013قُدِّمت إلى المدقِّقين الخارجيين (آذار/مارس  مجموعة التعديالت األوَّ
 للمجلس التنفيذيةونالت دعمھم، وھي تُقدَّم إلى االجتماع الثاني للجنة البرنامج والموازنة وإلى الدورة الخامسة والتسعين 

لھذه الوثيقة. ولتسھيل الرجوع إليھا، ُكتِبت جميع التعديالت  1)، في الملحق 2013حزيران/يونيو  - للتعليق عليھا (أيَّار/مايو 
  بالخطِّ العريض المائل الذي تحته خطَّان.  

الُمتَّبَعة في موضوع تسوية األعضاء تشمل التعديالت الُمقتَرحة في المجموعة الثالثة تعديالً يُظِھر الممارسة الحالية  )44
رات، وطرح مفھوم "األصول غير المادية"، والتعديالت بشأن المشتريات ودراسة العقود،  المنتسبين الذين عليھم متأخِّ
فضالً عن بعض التعديالت في الصياغة، بما في ذلك التعديل الذي أُجري بُعيد التحفُّظات التي أُثيرت في الدورة الخامسة 

  ، إلى جانب المالحق التالية:)8.01و 5.15(القواعد المالية المفصلة  لتسعين للمجلس التنفيذيةوا

 : المبادئ التوجيھية حول إدارة واستثمار النقد (جديد) المرفق الرابع -
  مبادئ إدارة المخاطر المالية (جديد) – رفق الخامسالم -
  

م الُمحَرز في إصالح المنظَّمة (الكتاب األبيض)"  حولفي ما يختصُّ بالمشتريات، وبناًء على طلب "التقرير  )45 التقدُّ
))A/19/11 لة لالمتثال لمعايير المشتريات الخاصة باألمم المتَّحدة، مع تكييف القواعد ))، تمَّ تعديل القواعد المالية الُمفصَّ

تريات، بما في ذلك السلطة والمسؤولية بحسب حجم وموارد المنظَّمة. وإنَّ القواعد الُمقتَرحة تغطِّي المبادئ العامة للمش
داخل منظَّمة السياحة العالمية، ومتطلِّبات المنافسة، وأساليب استدراج العروض، واالستثناءات الممكنة للمنافسة، والتعاون 

الخدمات.  مع المنظَّمات األخرى التابعة لألمم المتَّحدة في مجال المشتريات، وإنشاء وإبرام عقود مكتوبة لشراء السلع أو
لة الخاصة بالمش ات من قبل المجلس التنفيذي واعتمادھا من قبل األمين العام، يرتوبعد الموافقة على القواعد المالية الُمفصَّ

سوف يُصار إلى إصدار دليل للمشتريات يتماشى مع الممارسات الخاصة بالمشتريات والُمتَّبعة ضمن األمم المتَّحدة، وذلك 
لة الجديدة. لتطبيق القواعد الم   الية الُمفصَّ

لة تقع ضمن 1( 13بموجب المادة  )46 ) (أ) من القواعد المالية الخاصة بالمنظَّمة، إنَّ الموافقة على القواعد المالية الُمفصَّ
لية على القواعد  صالحيات األمين العام، بالتشاور مع المجلس. ومن المتوقَّع أن تجري الموافقة على جميع التعديالت األوَّ

لة من قبل األمين العام في خالل العام ا   ، على أن تُبلَّغ األجھزة األساسية للمنظَّمة على النحو الواجب.2013لمالية الُمفصَّ

لة سوف تدخل حيِّز التنفيذ حالما يبدأ العمل بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  )47 إنَّ القواعد المالية الُمفصَّ
(المبادئ التوجيھية الخاصة بالسفر) من  1من الملحق  24و 11، باستثناء المادتَين 2014لثاني/يناير كانون ا 1أي بتاريخ 

لة الُمعدَّلة اللتين تدخالن حيِّز التنفيذ بعد موافقة المجلس التنفيذي.    القواعد المالية الُمفصَّ
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 المفصلة مقارنة بالنظام المالي واألحكام المالية المفصلة الحاليةالقواعد المالية   -1المرفق 
 

بارزة  األولى (التعديالت المعدلة القواعد المالية المفصلة
ل التعديالت الثانية بارزة بخط قائم مائ؛ بخط قاتم مائل

التعديالت الثالثة بارزة و ؛ومعلّمة باللون الرمادي ةوُمسطر
 )مزدوج ذي تسطير بخط قاتم مائل

(القرار (كل التعديالت تمت بموجب  1النظام المالي المعدل  األحكام المالية المفصلة الحالية
A/RES/598(XIX)(  بارزة بخط قاتم مائلوھي(   

  
 

                                            
) وفي الدورة التاسعة عشرة A/RES/320(X)(القرار  1993تشرين األول/أكتوبر،  8، وتم تعديله في الدورة العاشرة للجمعية العامة، في 1975ايار/مايو،  23النظام المالي: اعتمد النص من قبل الجمعية العامة في   1

  ).A/RES/598(XIX)(القرار  2011تشرين األول/أكتوبر،  13للجمعية، في 
  ).1997أيار/مايو  21-20) (مانيال، الفيليبين، CE/DEC5(LV)من قبل المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والخمسين (المقرر  القواعدتم اعتماد ھذه   2
  ).1997أيار/مايو  21-20) (مانيال، الفيليبين، CE/DEC5(LV)قبل المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والخمسين (المقرر  تم اعتماد ھذه األحكام من  2

 
   الفصل األول

 
   التطبيق

 
 1القاعدة المالية المفصلة 

 
  
 

بموجب   المالية المفصلة لقواعداتوضع ھذه  1.01
) من النظام المالي، وعمال بأحكام 1(13المادة 

 .2النظام المالي نفسه
 

على كل  المالية المفصلة القواعدتنطبق  1.02
الموظفين وعلى كل المعامالت المالية للمنظمة، 

  بغض النظر عن مصدر التمويل.
 

نافذة اعتبارا  القواعد المالية المفصلةتكون ھذه  1.03
من تاريخ إصدارھا. وأي تعديالت قد تطرأ عليھا 

  تصبح نافذة بتاريخ نشرھا.
في حالة الشك من حيث تفسير أي من ھذه  1.04

، يكون لألمين العام قرار لقواعد المالية المفصلةا

 
   الفصل األول

 
   التطبيق

 
 الحكم المالي المفصل األول

 
   التطبيق

 
) من 1(13توضع ھذه األحكام بموجب المادة   1.01

  .3النظام المالي، وعمال بأحكام النظام المالي نفسه
  
 

تنطبق األحكام المالية المفصلة على كل   1.02
الموظفين وعلى كل المعامالت المالية للمنظمة، 

 بغض النظر عن مصدر التمويل.
 

تكون ھذه األحكام نافذة اعتبارا من تاريخ   1.03
إصدارھا. وأي تعديالت قد تطرأ عليھا تصبح 

 نافذة بتاريخ نشرھا.
في حالة الشك من حيث تفسير أي من ھذه   1.04

 األحكام، يكون لألمين العام قرار البت بھذا الشأن.

 
   الفصل األول

 
 التطبيق

 
 1المادة 

 
يسري ھذا النظام على اإلدارة المالية لمنظمة   

السياحة العالمية التي يشار إليھا بالمنظمة في سائر 
النص. ويجوز تعديل ھذا النظام فقط من قبل الجمعية 
العامة بتوصية من المجلس التنفيذي. وإذا حدث 
تضارب بين أي مادة من النظام المالي والنظام 

 .األساسي، يسود النظام األساسي
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 البت بھذا الشأن.
 

يكون األمين العام مسؤوال أمام الجمعية العامة  1.05
المالية  القواعدوالمجلس التنفيذي عن تنفيذ 

 .المفصلة
 

لألمين العام أن يفوض غيره، مع اإلذن بتفويض  1.06
آخرين، بما يراه مناسبا من سلطات لكفالة اإلدارة 

 .لقواعد المالية المفصلةالھذه الفعالة 
 

مخالف للنظام  عملٍ الموظفون المعنيون بأي  1.07
لة، المالي ، أو السياسات أو القواعد المالية المفصَّ
لمنظمة، يكونون الخاصة بالتعليمات اإلدارية أو ا

 مسؤولين شخصيا عن ھذا العمل.

 
 

يكون األمين العام مسؤوال أمام الجمعية العامة   1.05
والمجلس التنفيذي عن تنفيذ األحكام المالية 

 المفصلة.
 

لألمين العام أن يفوض غيره، مع اإلذن بتفويض   1.06
آخرين، بما يراه مناسبا من سلطات لكفالة اإلدارة 

 الفعالة لھذه األحكام.
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   الفصل الثاني
 

   الفترة المالية
 

 24 القاعدة المالية المفصلة

   الفصل الثاني 
 

   الفترة المالية
 

  2المادة 
 

 تكون الفترة المالية للمنظمة سنتين. 
 

  3المادة 
 

 31كانون الثاني/يناير إلى  1تمتد السنة المالية من  
 كانون األول/ديسمبر.

 
 الفصل الثالث

 
  الميزانية

 
 3 القاعدة المالية المفصلة

 
   الميزانية

 
، للعائداتفقات كما نالتقديرات، لل إعداديجري  3.01

 .على أساس إجمالي
 

 يتقدم من يناسب من الموظفين ببرامج عمل 3.02
سنوية وبالتقديرات الالزمة إلى األمين  وميزانية

 .العام، كما يطلب منھم وحين يطلب
 

الالزمة  ميزانيةال تقديراتو يندمج برنامج العمل 3.03
من النظام  4في عرض واحد، كما تقضي المادة 

 
 
 
 

  ثالثالحكم المالي المفصل ال
 

 الميزانية
 

يجري إعداد التقديرات، للتفقات كما لإليرادات،  3.01
 على أساس إجمالي.

 
يتقدم من يناسب من الموظفين ببرامج عمل سنوية  3.02

إلى األمين العام، كما يطلب وبالتقديرات الالزمة 
 منھم وحين يطلب.

 
يندمج برنامج العمل والتقديرات الالزمة في  3.03

من النظام  4عرض واحد، كما تقضي المادة 

   الفصل الثالث
 

   الميزانية
 

  4المادة 
 
يُِعد األمين العام تقديرات ميزانية البرنامج ويقدمھا  )1

إلى أعضاء المجلس، مرفقة بمذكرة تفسيرية، قبل 
لھذا ثالثة أشھر على األقل من دورة المجلس 

 الغرض.
 
 تحدد ميزانية البرنامج باليورو. )2
 
ونفقات كل سنة  عائداتتتناول تقديرات الميزانية  )3

مالية، وتُبََوب، وفقا لطبيعتھا، في أبواب وأقسام. 
وتَُجَزأ األبواب واألقسام، وفقا لمختلف أنواع 

 والنفقات، إلى عناوين وبنود. العائدات

                                            
  ال ضرورة ألي قاعدة مالية مفصلة في الفصل الثاني من النظام المالي.  4
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 المالي.
  

 خطة اإلنفاق
 

يقوم األمين ، حرصا على العناية باإلدارة المالية 3.04
مع ، العام بإعداد خطة اإلنفاق لكل سنة تقويمية

وتجربة  المالي وضعالاإليرادات المتوقعة و مراعاة
الفترات المالية السابقة. وتقدم خطة اإلنفاق إلى 

سنة  كلمن األولى  ةدورالالمجلس التنفيذي في 
  .تقويمية

  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلعتمادات
 

تشكل اإلعتمادات التي تقر بتصويت من الجمعية  3.05
إذنا بتعھد التزامات وتسديد مدفوعات لألغراض 
التي أقرت اإلعتمادات من أجلھا، وفي حدود 
المبالغ التي أقرت. لكن ال يجوز التعھد بالتزامات 
أو تسديد مدفوعات قبل إصدار المخصصات 
كتابة من قبل األمين العام في غضون آجال خطة 

األمينة /يعدھا األمين العامنفاق السنوية التي اإل
 .العامة

 
يكون الموظفون الذين تصدر لھم المخصصات  3.06

مسؤولين أمام األمين العام من حيث اإلستخدام 
 السليم لھذه المخصصات.

  المالي.
  

 خطة اإلنفاق
 

توخيا للحرص في اإلدارة، يقوم األمين العام  3.04
بإعداد خطة اإلنفاق لكل سنة تقويمية في ضوء 

المتوقعة ووضع السنة وتجربة الفترات اإليرادات 
المالية السابقة. وتقدم خطة اإلنفاق إلى المجلس 
التنفيذي في دورته األولى في السنة التقويمية ذات 

  الصلة.
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلعتمادات
 

تشكل اإلعتمادات التي تقر بتصويت من الجمعية  3.05
إذنا بتعھد التزامات وتسديد مدفوعات لألغراض 

اإلعتمادات من أجلھا، وفي حدود  التي أقرت
المبالغ التي أقرت. لكن ال يجوز التعھد بالتزامات 
أو تسديد مدفوعات قبل إصدار المخصصات كتابة 
من قبل األمين العام في غضون آجال خطة 

 اإلنفاق السنوية التي يعدھا األمين العام.
  
 

يكون الموظفون الذين تصدر لھم المخصصات  3.06
األمين العام من حيث اإلستخدام  مسؤولين أمام

 السليم لھذه المخصصات.

  
  
برنامج العمل المقترح لكل تغطي تقديرات الميزانية  )4

سنة مالية من الفترة المالية التالية، وتشمل أي 
معلومات ومرفقات وبيانات تفسيرية تطلب من قبل 
الجمعية أو المجلس أو بالنيابة عنھما، كما تشمل أي 

 بيانات أو مرفقات يعتبرھا األمين العام مناسبة.
 
تتخذھا  تبقى اآلثار المالية المترتبة على أي مقررات )5

أجھزة المنظمة ضمن حدود الميزانية التي تُقَر. ويُفيد 
األمين العام الجمعية باآلثار المالية المترتبة على أي 
اقتراحات تتعلق بأنشطة المنظمة قبل اعتماد ھذه 

  االقتراحات.
  
تَُمَول مشاريع التعاون التقني من موارد خارجة عن  )6

مة بموجب االشتراكات التي يسددھا أعضاء المنظ
 النظام األساسي.

  
  5المادة 

 
تشكل االعتمادات التي تقرھا الجمعية لفترة  أ) )1

مالية ما إذنا لألمين العام بتعھد التزامات 
وتسديد مدفوعات لألغراض التي ُِصوت على 
االعتمادات من أجلھا وضمن المبالغ 

 التي ُِصوت عليھا.
 

ميزاني  لألمين العام أيضا أن يتعھد، رھنا بإذن ب)
الحق، التزامات بالنفقات اإلدارية لسنة قادمة 
قبل التصويت على االعتمادات، حين تكون 
ھذه االلتزامات ضرورية لمواصلة تشغيل 
المنظمة على نحو فعال، طالما أن ھذه 

في المئة من  50االلتزامات ال تتجاوز نسبة 
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اعتمادات الفترة المالية الجارية للنفقات 
ويفيد األمين العام المجلس  اإلدارية نفسھا.
 والجمعية بذلك.

 
تبقى االعتمادات متوافرة لمدة اثني عشر  أ) )2

شھرا تعقب نھاية الفترة المالية الخاصة بھا، 
طالما أنھا ضرورية للوفاء بالتزامات تتعلق 
بسلع تم التزود بھا وبخدمات قدمت خالل 
الفترة المالية، ومن أجل تصفية أي التزامات 

للفترة المالية. ويَوزع رصيد  مستحقة
االعتمادات غير المعقودة الباقية في نھاية 
الفترة المالية، بعد أن تقتطع منھا أي 
اشتراكات لم يسددھا الدول األعضاء لھذه 
الفترة المالية، على الدول األعضاء على نحو 
يتناسب مع اشتراكاتھم المقررة والمدفوعة 

يحدد المبلغ كاملة عن تلك الفترة المالية. و
الذي يخصص بھذه الطريقة إلى الدول 

) (ج). 1( 10األعضاء بموجب المادة 
، وبناء 8وللجمعية العامة، على الرغم من ذلك

على توصية من المجلس التنفيذي، أن تحول 
األرصدة غير المعقودة إلى صندوق رأس 

  م.المال المتداول أو إلى الصندوق العا
 

العامة تحويل األرصدة ما لم تقرر الجمعية  ب) 
المعقودة إلى الصندوق العام أو صندوق رأس 
المال المتداول     في نھاية فترة اإلثني عشر 

) (أ)، 2( 5شھرا التي تنص عليھا المادة 
يوزع ما يبقى من رصيد االعتمادات التي لم 
تنفق، بعد أن تقتطع منھا أي اشتراكات مترتبة 

مالية على الدول األعضاء عن الفترة ال

                                            
  .1999تشرين األول/أكتوبر  1 –أيلول/سبتمبر  27، سانتياغو، تشيلي، A/RES/400(XIII)القرار   8
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وتحويلھا بين  نفس الباب )برامج( تحويل األرصدة بين أقسام
  مختلفة من الميزانية التي تم إقرارھا )برامج رئيسية( أبواب

  
 يَُخَول األمين العام إجراء تحويالت بين أقسام  3.07

قبل  انفسھ  )البرامج الرئيسية( الباب  )برامج(
إغالق حسابات السنة المالية، بعد الحصول على 

. الميزانيةو البرنامج رئيس لجنة نإذن م
 برامج رئيسية /وإلجراء تحويالت بين أبواب

التماس توصية من  ينبغيمختلفة من الميزانية، 
الحصول على و رئيس لجنة البرنامج والميزانية

إذن من رئيس المحلس التنفيذي، بعد التشاور مع 
أي  ويبلغ عن. الميزانيةو البرنامج رئيس لجنة

 الميزانيةو البرنامج لجنة إلىھذه التحويالت  من
المجلس التنفيذي في اإلجتماع القادم للجنة  وإلى

 .وفي الدورة القادمة للمجلس
 

ويخول األمين العام، بصورة مؤقتة، استخدام  3.08
أموال من الميزانية العادية للمشاركة في التمويل 
وللمساعدة على كفالة المساھمات الخارجية 
لمشاريع التعاون التقني، وفقا للشروط المرجعية 

محددة في برنامج عمل المنظمة. ولألولويات ال
وينبغي أن تقتصر الكميات المستخدمة على مبلغ 

لكل مشروع، على اعتبار  يوروألف  20أقصاه 

 
 
 
 
 
 
 

وتحويلھا بين أبواب  تحويل األرصدة بين أقسام نفس الباب
 6مختلفة من الميزانية التي تم إقرارھا

 
يَُخَول األمين العام إجراء تحويالت بين أقسام  3.07

حسابات السنة المالية، بعد الباب نفسه قبل إغالق 
الحصول على إذن من رئيس لجنة الميزانية 
والمالية. وإلجراء تحويالت بين أبواب مختلفة من 
الميزانية، ينبغي الحصول على إذن من رئيس 
المحلس التنفيذي، بعد التشاور مع رئيس لجنة 
الميزانية والمالية. وتخضع كل ھذه التحويالت 

لميزانية والمالية ومن قبل للتثبيت من قبل لجنة ا
المجلس التنفيذي في اإلجتماع القادم للجنة وفي 

 الدورة القادمة للمجلس.
 
 
 

ويخول األمين العام، بصورة مؤقتة، استخدام  3.08
أموال من الميزانية العادية للمشاركة في التمويل 
وللمساعدة على كفالة المساھمات الخارجية 

وفقا للشروط المرجعية لمشاريع التعاون التقني، 
ولألولويات المحددة في برنامج عمل المنظمة. 
وينبغي أن تقتصر الكميات المستخدمة على مبلغ 

ألف دوالر أمريكي لكل مشروع، على  20أقصاه 

الخاصة باالعتمادات التي بقيت غير مدفوعة، 
على الدول األعضاء على نحو يتناسب مع 
اشتراكاتھم المقررة والمدفوعة كاملة عن تلك 
الفترة المالية. ويحدد المبلغ الذي يخصص 
بھذه الطريقة إلى الدول األعضاء بموجب 

  ).) (ج1( 10المادة 
 
بين أقسام  لألمين العام أن يجري تحويالت أ) )3

لجنة الباب الواحد من الميزانية بموافقة 
. وال تكون ھذه الموافقة البرنامج والميزانية

ضرورية بالنسبة للتحويالت بين عناوين أو 
بنود من القسم نفسه. ويفيد األمين العام 
المجلس بكل ھذه التحويالت في دورته العادية 

 التالية.
 

لجنة ن يأذن المجلس، بناء على توصية م ب) 
، بالتحويالت التي تجري البرنامج والميزانية

 بين باب من الميزانية وآخر.
 

لجنة البرنامج لألمين العام، بموافقة  ج) 
، أن يَرِحل اعتمادات من السنة والميزانية

المالية األولى إلى السنة المالية الثانية لكل 
فترة مالية. وتستخدم كل االعتمادات المرحلة 

 للبرنامج الذي أقر لتلك الفترة المالية.وفقا 
 
يدير األمين العام االعتمادات المخصصة للفترة  )4

المالية بطريقة تكفل توافر ما يكفي من األموال 
لتسديد كل النفقات خالل ھذه الفترة، ويحرص على 
كون االلتزامات والنفقات مطابقة للميزانية 

اعاة الفقرتين البرنامجية التي أقرتھا الجمعية، مع مر

                                            
  )1996أيار/مايو  21-20) (مدريد، إسبانيا، CE/DEC/6(LIII)المقرر (  6
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أال تزيد حصة المنظمة في أي تمويل مشترك 
كھذا عن المبلغ الذي تتلقاه من المصدر الخارجي. 
وينبغي تبليغ المجلس التنفيذي بأي مشروع يجري 

 لجنة البرنامجواسطة بتمويل مشترك، ب
 .5فور توقيع المشروع والميزانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتبار أال تزيد حصة المنظمة في أي تمويل 
مشترك كھذا عن المبلغ الذي تتلقاه من المصدر 

لس التنفيذي بأي الخارجي. وينبغي تبليغ المج
مشروع يجري بتمويل مشترك، بواسطة لجنة 

 .7البرنامج فور توقيع المشروع

  (ب) أعاله. 3(أ) و 3الفرعيتين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                            
 )1999أيلول/سبتمبر  25(سانتياغو، تشيلي، ) CE/DEC/9(LXI) والمقرر  (XIII)400القواعد المالية المفصلة: القرار  5
  )1999أيلول/سبتمبر  25) (سانتياغو، تشيلي، CE/DEC/9(LXI)المقرر (  7
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 لفصل الرابعا
 

تحصيل االشتراكات
 

 4القاعدة المالية المفصلة 
 

   اشتراكات األعضاء الجدد
 

يتوجب على أي عضو لم يدرج بعد في تحديد  4.01
اإلشتراكات أن يسدد اشتراكه وفقا للجدول الذي 
ينطبق على األعضاء في السنة التي يصبح فيھا 

للسنة  عائدات متفرقةعضوا. ويعتبر ھذا اإلشتراك 
المالية الجارية. ويرتكز اشتراك أي عضو جديد 
 للسنة التقويمية التي يصبح فيھا عضوا على عدد
األشھر الكاملة الباقية من ھذه السنة بعد تاريخ 
نفاذ اإلنضمام. وفي حالة عدم اإلشارة إلى تاريخ 
نفاذ اإلنضمام إلى المنظمة في تبليغ البلد، لألمين 
العام أن يتفق مع المتقدم بالطلب على التاريخ 
الذي يبدأ فيه سريان مفعول حقوق العضوية 

العضو نافذا،  والتزاماتھا. وريثما يصبح انضمام
يخول األمين العام تقديم الخدمات إلى ھذا العضو، 
تمھيدا للخدمات التي يتلقاھا العضو خالل أول 
سنة من عضويته في المنظمة. ويدفع األعضاء 
الفاعلون الجدد، باإلضافة، سلفة إلى صندوق 
رأس المال المتداول على أساس السنة الكاملة. 

جديد عن السنة ويترتب تسديد اشتراك العضو ال
الجارية ويستحق في غضون ثالثين يوما بعد 

 استالم التبليغ من األمين العام.
 

 تسوية أوضاع األعضاء المتأخرين عن تسديد اشتراكاتھم
من النظام األساسّي   34أحكام المادة  تسريحين  4.02

ألعضاء المنتسبين، للمنظمة على أحد ا

 
 
 
 

   المالي المفصل الخامسالحكم 
 

   اشتراكات األعضاء الجدد
 

يتوجب على أي عضو لم يدرج بعد في تحديد  5.01
اإلشتراكات أن يسدد اشتراكه وفقا للجدول الذي 
ينطبق على األعضاء في السنة التي يصبح فيھا 
عضوا. ويعتبر ھذا اإلشتراك إيرادات متفرقة للسنة 

أي عضو جديد المالية الجارية. ويرتكز اشتراك 
للسنة التقويمية التي يصبح فيھا عضوا على عدد 
األشھر الكاملة الباقية من ھذه السنة بعد تاريخ نفاذ 
اإلنضمام. وفي حالة عدم اإلشارة إلى تاريخ نفاذ 
اإلنضمام إلى المنظمة في تبليغ البلد، لألمين العام 
أن يتفق مع المتقدم بالطلب على التاريخ الذي يبدأ 

ريان مفعول حقوق العضوية والتزاماتھا. فيه س
وريثما يصبح انضمام العضو نافذا، يخول األمين 
العام تقديم الخدمات إلى ھذا العضو، تمھيدا 
للخدمات التي يتلقاھا العضو خالل أول سنة من 
عضويته في المنظمة. ويدفع األعضاء الفاعلون 
الجدد، باإلضافة، سلفة إلى صندوق رأس المال 

ول على أساس السنة الكاملة. ويترتب تسديد المتدا
اشتراك العضو الجديد عن السنة الجارية ويستحق 
في غضون ثالثين يوما بعد استالم التبليغ من األمين 

 العام.
 
 

 الفصل الرابع
 

 تحصيل االشتراكات
 

  6المادة 
 
تحدد اشتراكات األعضاء وفق جدول األنصبة  )1

 المقررة الذي تعتمده الجمعية.
 
تراعي الجمعية، عندما تحتسب أنصبة األعضاء  )2

المشاركين، الطبيعة الخاصة لعضويتھم والحقوق 
 المحدودة التي يتمتعون بھا في المنظمة.

 
تحدد الجمعية االشتراكات التي على األعضاء  )3

المنتسبين أن يسددوھا بمبلغ يناسب النفقات اإلدارية 
على تنفيذ المترتبة على الخدمات التي تقدم لھم و

برنامج العمل الذي يوضع بالتشاور مع رئيس لجنة 
 األعضاء المنتسبين.

 
 7المادة 

 
يُبلَغ األعضاء بمبلغ اشتراكاتھم وما يودع منھا سلفة  )1

في صندوق رأس المال المتداول، كما تقرر الجمعية 
) (ج)، قبل ستة 2( 10والمادة  6العامة وفقا للمادة 

 لية المستحقة عنھا.أشھر من بدء السنة الما
 
تستحق االشتراكات وتدفع كاملة في غضون الشھر  )2

 1األول من السنة المالية المتصلة بھا. وابتداء من 
كانون الثاني/يناير من السنة الشمسية التالية، يعتبر 
رصيد ھذه االشتراكات الذي لم يسدد من المتأخرات 

  لسنة واحدة.
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ينبغي على األمين العام أن يطلب من ھذا 
أو  ،المترتبة عليه العضو تسوية المتأخرات

تقديم خطة تسديد في غضون ستة أشھر 
بذلك، أو اإلنسحاب  تبليغهاعتباراً من تاريخ 

لمنظمة. وفي حال عدم امتثال العضو امن 
لھذا الطلب، يجوز للجمعية العامة أن تقّرر، 

حرمان العضو بناًء على اقتراح األمين العام، 
العضو المنتسب اعتباراً صفة  المذكور من

 من التاريخ الذي تحّدده ھي.
 

األعضاء المنتسبين السابقين من ذوي أوضاع تسوية 
   9الديون المتعثرة

 
ينبغي التوّقف عن إدخال الديون المترتبة على  4.03

لم يسددوا الذين األعضاء المنتسبين السابقين 
اشتراكاتھم لخمس سنوات أو أكثر ضمن البيانات 

 للمنظمة.المالية 
 

ينبغي تسجيل المبالغ المالية المترتبة على ھؤالء  4.04
األعضاء ضمن الئحة مستقلة بـ"األعضاء المنتسبين 
السابقين من ذوي الديون المتعثرة". ويتّم الرجوع إلى 
ھذه الالئحة قبل قبول أي طلبات عضوية جديدة من 
أعضاء سابقين تستحق عليھم ديون للمنظمة. ويكون 

المعنيين في ھذه الحالة تسديد أي  على المرشحين
 ديون مستحقة قبل أن يتم النظر في طلباتھم.  

     
كل سنة، ُيطلب من األعضاء المنتسبين السابقين  4.05

المدرجين على ھذه الالئحة أن يسددوا ديونھم. ويتّم 
لة في ھذا اإلطار على أنَّھا  التعاطي مع أي ديون محصَّ

قة".  "إيرادات متفرِّ

حاالت التأخر الناجمة يبلغ األمين العام المجلس عن  )3
من اختالف أنظمة الميزانية وتواريخ السنوات المالية 

  في البلدان المختلفة.
 
للمجلس أن يقبل بحاالت للمتأخرات لھا مبررات  )4

ناجمة من اختالف أنظمة الميزانية وتواريخ السنوات 
 المالية في البلدان المختلفة.

 
  8المادة 

 
مشارك أو منتسب عن تسديد إذا تأخر عضو فاعل أو  )1

اشتراكاته سنة أو أكثر، يوجه إليه األمين العام خطابا 
 من ھذه المادة. 2يذكره فيه بأحكام الفقرة 

 
عندما يكون مبلغ المتأخرات المترتبة على عضو  )2

فاعل أو مشارك أو منتسب مساويا لالشتراكات 
المترتبة عليه عن سنتين ماليتين أو زائدا عنھا، يقوم 
األمين العام، بنھاية ھاتين السنتين، بإعالم العضو 
بذلك، ويبلغه بأنه يُحَرم، وفقا لقواعد التمويل المرفقة 
بالنظام األساسي، من االمتيازات التي يتمتع بھا 
األعضاء على شكل خدمات، كما يحرم من حق 

 التصويت إذا كان عضوا فاعال.
 
باه كافة أجھزة يلفت األمين العام إلى ھذا التبليغ انت )3

 المنظمة التي يحق التصويت فيھا عادة لألعضاء.
 
 1في كل حالة من الحاالت التي تنص عليھا الفقرات  )4

أعاله، يراعى كما يجب قبول المجلس  3و 2و
بالمتأخرات التي لھا مبرراتھا، كما تنص عليه المادة 

 ) من ھذا النظام المالي.4( 7

                                            
لة:  9    .3، الفقرة LXIV-CE/DEC/8 (LXIII(القواعد المالية المفصَّ
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ة أن تسمح على الرغم عمال بتوصية المجلس، للجمعي )5
من ھذه  2من ذلك لعضو تسري عليه أحكام الفقرة 

المادة بمواصلة التمتع بخدمات المنظمة، 
وبالمشاركة، إذا كان عضوا فاعال، في التصويت في 
أجھزة المنظمة، شرط أن يتبين أن تخلفه عن الدفع 

 يُعزى إلى ظروف خارجة عن إرادته.
 
، ال يحق للعضو الفاعل ريثما تبت الجمعية االقتراح )6

مواصلة التمتع بخدمات المنظمة وال التصويت، كما 
ال يحق للعضو المشارك وال للعضو المنتسب التمتع 

 بخدمات المنظمة.
 
إذا تبين للمجلس أن التخلف عن الدفع يُعزى إلى  )7

ظروف خارجة عن إرادة العضو، يقوم المجلس في 
  تقريره بما يلي:

 
  الظروف؛شرح طبيعة ھذه  أ) 

 
تِبيان التدابير التي ينبغي اتخاذھا لتسوية  ب) 

 المتأخرات.
 
إن أي مقرر تتخذه الجمعية يسمح لعضو فاعل متأخر  )8

في تسديد اشتراكاته بالتصويت يكون صالحا خالل 
دورة الجمعية التي يتخذ فيھا. ويسري أي مقرر كھذا 
على المجلس وعلى أي جھاز فرعي إلى حين افتتاح 

 الجمعية التي تعقب فورا الدورة التي اتخذ فيھا. دورة
 
يكون صالحا أي مقرر يسمح لعضو فاعل أو مشارك  )9

أو منتسب متأخر في تسديد اشتراكاته بمواصلة 
التمتع بخدمات المنظمة إلى حين افتتاح دورة 

 الجمعية التي تعقب فورا الدورة التي اتخذ فيھا.
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  9المادة 

 
األعضاء في طور االنسحاب من يبقى من يكون من  

المنظمة تحت مسؤولية تسديد نصيبه من االشتراك 
 على أساس نسبي إلى أن يصبح انسحابه نافذا.

 
 الفصل الخامس

 
 الصناديق

 
 5القاعدة المالية المفصلة 

  
   حساب العائدات واإليرادات

  
 فرصةفي الحسابات بأقرب  كل اإليراداتتدخل  5.01

  ممكنة.
 

اإلشتراكات إلى صندوق رأس المال تنسب  5.02
 المتداول بتاريخ دخول انضمام البلد حيز النفاذ.

 
تنسب عائدات اإلشتراكات المقررة ببداية السنة  5.03

 المخصصة لھا في ميزانية السنتين ذات الصلة.
 

تسجل المساھمات الطوعية غير المشروطة  5.04
 كعائدات بتاريخ استالم تأكيد أو اتفاق خطي بذلك.

 
مساھمات الطوعية المشروطة بتاريخ تسجل ال 5.05

استالم تأكيد أو اتفاق خطي بذلك، 
كمستحقات/مدفوعات مستحقة، ريثما تستوفى 

 شروط تسجيلھا كعائدات.
 

 
 
 
 

  الحكم المالي المفصل الخامس
 

  حسابات اإليرادات
  

تدخل كل اإليرادات في الحسابات بأسرع وقت    5.02
ممكن. ويدون رصيد اإلشتراكات بتاريخ استالمھا 

كانون  31من قبل المنظمة، حتى لو حدث ذلك في 
 األول/ديسمبر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الفصل الخامس
 

 الصناديق
 

 10المادة 
 
 الصندوق العام  )1
 

 عائدات وإيراداتيُنشأ صندوق عام تودع فيه   أ) 
اشتراكات األعضاء، أكانت راھنة أو متأخرة، 

المتنوعة المتأتية من صندوق رأس  والعائدات
المال المتداول؛ وتصرف منه النفقات العامة 
والمسددات إلى صندوق رأس المال المتداول 

 ) (ج).2( 10بموجب المادة 
 

تُحفظ حسابات الصندوق العام على نحو يتماشى   ب) 
 ).3( 4مع أحكام المادة 

 
 5في نھاية السنة المالية، ورھنا بأحكام المادة   ج) 

(ه) من ھذه المادة، يوَزع أي  2) (أ) والفقرة 2(
رصيد فائض على األعضاء الفاعلين 
والمشاركين بحصص تتناسب مع جدول 
االشتراكات الساري على تلك الفترة، ويُصَرف 
المبلغ المستحق لكل عضو ليُصفى أوال، كليا أو 

ما يترتب على ذلك العضو تسديده سلفا جزئيا، 
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 تسجل  بتاريخ استالمھا  المساھمات العينية التي 5.06
 يمكن قياسھا بشكل يعول عليه.

 
تنسب عائدات مبيعات المنشورات بتاريخ  5.07

 الفاتورة.
 

 المتفرقةالعائدات 
 

تنسب العائدات المتفرقة خالل الفترة المالية التي  5.08
 تنطبق عليھا. وھي تشمل ما يلي:

 
 من الفوائد عائدات )1(

 
اشتراكات األعضاء الجدد غير المدرجة  )2(

في تحديد اشتراكات األعضاء للسنة 
 المالية؛

بين األرباح والخسائر  اإليجابيالفرق  )3(
 نتيجة صرف العملة؛

تستعاد ذات الصلة بمدفوعات المبالغ التي  )4(
قامت بھا المنظمة، إذا تم استالم ھذه 
المدفوعات بعد انتھاء السنة المالية التي 

 جرت خاللھا ھذه المدفوعات؛
الشيكات التي لم تصرف نقدا في غضون  )5(

شھرا بعد تاريخ اإلصدار، حين  12فترة 
 يتم اإللغاء في سنة مالية مختلفة؛

 من خدمات قدمتھا المنظمة؛ متأتية عائدات )6(
تم الحصول عليھا من مبيع  عائدات )7(

بما في ذلك أرباح مبيع  ممتلكات فائضة،
أو األصول  والمنشآت والمعداتالممتلكات 

 ؛غير الملموسة
 

 مساھمات طوعية أو عائدات متفرقة )8(

 
 
 
 
 
 

 اإليرادات المتفرقة
 

تتألف اإليرادات المتفرقة من الفئات التالية    5.03
 لإليرادات:

 
إيرادات الفائدة التي ال ضرورة ألن تنسب  )1(

 إلى الصندوق التي تتأتى منه؛
اشتراكات األعضاء الجدد غير المدرجة في  )2(

 المالية؛تحديد اشتراكات األعضاء للسنة 
 

الفرق بين األرباح والخسائر نتيجة صرف  )3(
 العملة؛

المبالغ التي تستعاد ذات الصلة بمدفوعات  )4(
قامت بھا المنظمة، إذا تم استالم ھذه 
المدفوعات بعد انتھاء السنة المالية التي 

 جرت خاللھا ھذه المدفوعات؛
الشيكات التي لم تصرف نقدا في غضون  )5(

اإلصدار، حين شھرا بعد تاريخ  12فترة 
 يتم اإللغاء في سنة مالية مختلفة؛

 إيرادات نتيجة خدمات قدمتھا المنظمة؛ )6(
موارد تم الحصول عليھا من مبيع ممتلكات  )7(

 ؛17-6فائضة، باستثناء ما يذكر في الحكم 
  
 

 إيرادات متفرقة أخرى ال ھدف محدد لھا. )8(
  

إلى صندوق رأس المال المتداول؛ وثانيا، تسديد 
اشتراكاته المتأخرة؛ وثالثا، االشتراكات المقررة 
لھذا العضو عن السنة المالية التالية للسنة التي 

  أنجزت مراجعة حساباتھا.
 

تُحدد اشتراكات األعضاء الفاعلين الذين   د) 
ظمة بين دورات الجمعية، كما ينضمون إلى المن

) من النظام 2( 5(أ) والمادة  4يُبيَن في المادة 
األساسي للمنظمة، وفقا لصيغة تقرير 

ھذه  وتوضعاالشتراكات التي اعتمدتھا الجمعية. 
 االشتراكات في الصندوق العام.
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  وفقا للھيكل الحالي لألمانة  8

 .أخرى ال ھدف محدد لھا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   إدارة األموال

 
شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين  10يكون مدير   5.04

  العام عن إدارة واستالم وتسديد كل أموال المنظمة.
 

تودع أموال المنظمة فقط في المصارف التي    5.05
يحددھا األمين العام. والمصارف التي يقع عليھا 
اإلختيار ھي تلك التي تقدم أفضل الشروط الممكنة، 

والعوائد المالية. ويجب استنادا إلى معايير الفعالية 
إيداع كل األموال في حسابات باسم المنظمة. وال 
يجوز، في أي حالة، فتح حساب للمنظمة باسم أي 

 من الموظفين.
 

تحفظ األموال بعمالت مختلفة، مع مراعاة    5.06
احتياجات المنظمة واتجاھات أسعار الصرف التي 
يمكن توقعھا بشكل منطقي، حرصا على اإلدارة 

حذرة. ويجوز تجميد الحساب الجاري مع مراعاة ال
اإلحتياجات المرتقبة من األصول السائلة والعوائد 

 المالية المتوقعة.

يقوم مدير شؤون اإلدارة بإدارة كل الحسابات    5.07
المصرفية التي تستخدمھا المنظمة، بما فيھا 
الحسابات المفتوحة لإلستئمان ولغير ذلك من 

مع الحفاظ على حساب نقدي األغراض الخاصة، 
مناسب تسجل فيه كل اإليرادات والمدفوعات وفق 
التسلسل الزمني. ويحفظ حساب دفتر أستاذ منفصل 

 لكل حساب مصرفي.
 

يعين األمين العام فريقا للتوقيع، ويوقع موظفان من    5.08
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   الطوعيةالمساھمات 
 

يجوز لألمين العام قبول المساھمات الطوعية من  5.09
أجل تنويع مصادر تمويل األنشطة، السيما األنشطة 
التشغيلية لمنظمة السياحة العالمية، ومن أجل 
زيادة الموارد الالزمة عن طريق المساھمات 
الطوعية من الدول األعضاء وغيرھا من المصادر 

مع سياسات العامة والخاصة، شرط أن تتماشى 
المساھمات  تودعالمنظمة وأنشطتھا وأھدافھا. 

صندوق  في الصندوق العام أو فيالطوعية 
المساھمات الطوعية، ما لم تكن المساھمة معدة 
لتمويل نشاط ال تنص عليه ميزانية المنظمة وطالما 
يشير اإلتفاق المبرم مع الجھة المانحة، بالتحديد، 

من األموال إلى أنه يجب اعتبار المساھمة 
  اإلستئمانية.

 
 

الفريق المناسب كل الشيكات التي تصرف من 
 حسابات المنظمة؛

 
أي فائدة على المبالغ التي تودع لدى ال تستحق    5.09

المنظمة أو التي تستبقيھا المنظمة. وإذا نجمت فائدة 
ما عن استثمارات تتم بالنيابة عن طرف ثالث، يدفع 
مبلغ ھذه الفائدة فقط إذا طلب ذلك سلفا، وبموجب 

 شروط يجري اإلتفاق عليھا مع األمين العام؛

طوعية لتنويع يجوز إنشاء صندوق للمساھمات ال   5.10
مصادر تمويل األنشطة، السيما أنشطة المنظمة 
التشغيلية، ولزيادة الموارد الالزمة عن طريق 
المساھمات الطوعية من الدول وغيرھا من الكيانات 

 العامة والخاصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

يجوز لألمين العام قبول تبرعات، شرط أن   ه) 
تكون ھذه التبرعات واألموال ألغراض تتماشى 
مع سياسات المنظمة وغاياتھا وأنشطتھا. وإن 
قبول ھذه التبرعات واألموال، التي تنطوي عليھا 
التزامات مالية إضافية مباشرة أو غير مباشرة 

 من قبل األعضاء، يتطلب موافقة الجمعية.
 

بر التبرعات والھدايا والتركات وغيرھا من تعت  و) 
واإليرادات االستثنائية التي ال يحَدد لھا  العائدات

متنوعة" تسجل في  عائداتغرض معين "
الصندوق العام. وتحدد الجمعية طريقة استخدام 

  المتنوعة. العائداتھذه 
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   صندوق رأس المال المتداول  )2
 

يُنشأ صندوق لرأس المال المتداول تحدد الجمعية   أ) 
قدره، وتودع فيه االشتراكات التي يسددھا 

أخرى تقرر الجمعية  عائداتاألعضاء سلفا وأي 
استخدامھا لھذه الغاية. وحين يقتضي األمر، 

 تُحول منه مبالغ إلى الصندوق العام .
 

الغرض من وجود صندوق رأس المال المتداول   ب) 
ليف األموال إلى الصندوق العام من أجل يكون تس

تمويل نفقات الميزانية ريثما يتم تحصيل 
االشتراكات، وتلبية االحتياجات غير المرتقبة 
والظروف االستثنائية، بإذن مسبق من المجلس 

 التنفيذي لكل حالة خاصة بمفردھا.
 

يسدد كل عضو سلفة من اشتراكه تحَول إلى   ج) 
اول، باإلضافة إلى أول صندوق رأس المال المتد

اشتراك بدل العضوية تحدده الجمعية ويسدده 
. وتُعتبر األموال التي تَُحَصل 6بموجب المادة 

من األعضاء الجدد بھذه الطريقة زيادة في 
مستوى صندوق رأس المال المتداول، ما لم تقرر 
الجمعية خالف ذلك. وتُرَحل االشتراكات التي 

لصندوق إلى رصيد يسددھا األعضاء سلفا إلى ا
 ذلك العضو في الصندوق.

 
عندما ترى الجمعية أن مبلغ صندوق رأس المال   د) 

المتداول، كما تحدده الجمعية، قد تجاوز المبلغ 
(ب) من  2المطلوب لألغراض المبينة في الفقرة 

ھذه المادة، يُصرف على الفور من صندوق رأس 
ة المال المتداول أي فائض في األرصدة المستحق

لألعضاء، ويخصص، أوال، لتسديد االشتراكات 
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 يةنمائالصناديق اإلست
 

يجب أن يحدد بوضوح الغرض من الصناديق  5.10
 اإلستئمانية ونطاقھا.

 
تكون الصناديق اإلسئمانية قابلة للتحديد بوضوح  5.11

إزاء ميزانية المنظمة، ويقدم األمين العام تقارير 
  سنوية عن المساھمات في الصناديق اإلستئمانية.

 
يجوز لما ال ينفق من الصناديق اإلستئمانية بنھاية  5.12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتأخرة، وثانيا، لالشتراكات الراھنة، وثالثا، 
يعاد إلى مستحقه أو يخصص لالشتراكات 

 القادمة، بناء على ما يختاره العضو المعني.
 

تَُسَدد السلفات المدفوعة من صندوق رأس المال   ه) 
ادة المتداول لتمويل نفقات الميزانية بموجب الم

) (ب) من ھذا النظام من الصندوق العام 2( 10
لھذا  العائداتبالسرعة الممكنة وفي حدود توافر 

الغرض، ولكن في غضون الفترة المالية التالية، 
 أي كان من حال.

 
إذا انسحب عضو من المنظمة، يُستخدم أي   و) 

رصيد قد يكون لديه في صندوق رأس المال 
المتداول من أجل تصفية أي التزام مالي مستحق 
عليه للمنظمة. ُويعاد إلى العضو المنسحب أي 

 رصيد راسب.
 

الُمحصلة من استثمار ودائع  العائداتتُعتبر   ز) 
لمادة صندوق رأس المال المتداول، كما تحدده ا

متنوعة" للمنظمة فتضاف  عائدات )، "1( 12
 إلى الصندوق العام.

 
   الصناديق اإلستنمائية  .3
 

يمكن، بناء على قبول المجلس، إنشاء صناديق   أ) 
استئمانية لتمويل أنشطة غير ملحوظة في ميزانية 
المنظمة ولكن تھم بعض البلدان أو مجموعات 
من البلدان األعضاء. تمول ھذه الصناديق من 
التبرعات. وتتقاضى المنظمة بدل أتعاب إدارة 

 ھذه الصناديق.
 

تستخدم الصناديق االستئمانية فقط لألغراض   ب) 
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  )1987تشرين األول/أكتوبر  1 –أيلول/سبتمبر  22) (مدريد، إسبانيا، A/RES/219(VII)القرار (  9

السنة المالية أن يرحل إلى السنة التالية وأن ينفق 
 خاللھا.

تكاليف دعم المشاريع ذات الصلة بالصناديق  5.13
اإلستئمانية تنسب بمعدل يحدده األمين العام وفقا 

تكاليف الواردة في المرفق لتوجيھات استرجاع ال
   .الثالث من ھذه القواعد

 
 
 
 

   صندوق المساھمات الطوعية
  

للمساھمات الطوعية في صندوق يجوز  5.14
أن توجه إلى برنامج عمل  المساھمات الطوعية

دون تحديد أي نشاط معين (مثال:   مع أو منة المنظم
األمن وحماية السياح؛ التيسير؛ التعليم والتدريب؛ 

 اإلعالم، بما في ذلك اإلحصاء).
 

 يكون صندوق المساھمات الطوعية قابال للتحديد 5.15
ويقدم األمين  بشكل منفصل عن ميزانية المنظمة،

ساھمات التي الم  استخدام  عنالعام تقارير سنوية 
 .إلى صندوق المساھمات الطوعيةيتم تلقيھا 

 
بنھاية  اإلستئمانيةيجوز لما ال ينفق من الصناديق  5.16

إلى السنة التالية وأن  السنة المالية أن يرحل
 يستخدم خاللھا.

 
وفقا للنظام  صندوق المساھمات الطوعيةيدار  5.17

المالي للمنظمة، ما لم ينص ھذا النظام على ما 
 يخالف ذلك.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق المساھمات الطوعية
 

 11إنشاء الصندوق الخاص بالمساھمات الطوعية  5.11

يُنَشأ صندوق خاص بالمساھمات   5.11.1
الطوعية تتم إدارته، إال إذا نص ھذا 
النظام خالف ذلك، وفقا للنظام المالي 

 لمنظمة السياحة العالمية.

 الغرض   5.12

ھذا يجوز للمساھمات الطوعية في   5.12.1
الصندوق أن تأتي من مصادر عامة أو 
خاصة. وتكون أمواال يشير مانحوھا 
بصورة عامة إلى مصيرھا في برنامج 
عمل المنظمة، لكن دون تحديد أي نشاط 
معين (مثال: األمن وحماية السياح؛ 
التيسير؛ التعليم والتدريب؛ اإلعالم، بما 

 في ذلك اإلحصاء).

التي يحددھا المانحون، شرط أن تتماشى ھذه 
األغراض مع سياسات المنظمة ومقاصدھا 
وأنشطتھا. وتحدد بوضوح مقاصد أي صندوق 

 وحدوده.
تُنَسب كل التكاليف المتعلقة بأي صندوق   ج) 

استئماني إلى التبرعات ذات الصلة. وتدار ھذه 
وفقا لھذا النظام المالي. وتقدم تقارير الصناديق 

عن إدارة الصناديق االستئمانية إلى المجلس، 
 وإلى الجمعية عند الضرورة.

 
 صندوق المساھمات الطوعية  .4
 

يُنشأ صندوق للمساھمات الطوعية الحتساب   أ) 
المساھمات الطوعية التي تقدم إلى برنامج عمل 

 .المنظمة
 

توضع في ھذا الصندوق المساھمات الطوعية   ب) 
(ه) من 1-10تلقيھا بموجب المادة التي يتم 

 النظام المالي.
 

وتنسب إلى ھذا الصندوق النفقات ذات الصلة   ج) 
باألنشطة التي يحددھا األمين العام باإلشارة إلى 
برنامج العمل العام ووفقا للوجھة العامة التي 

 .يحددھا المانح
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يقوم األمين العام باستشارة المجلس التنفيذي بشأن  5.18
 10استخدام المساھمات الطوعية التي تتجاوز 

عندما ال يكون محددا الغرض من  يورو،آالف 
 ھذه المساھمات الطوعية.

 
تكاليف دعم المشاريع ذات الصلة بصندوق  5.19

المساھمات الطوعية تنسب بمعدل يحدده األمين 
استرجاع التكاليف الواردة في العام وفقا لتوجيھات 

 .المرفق الثالث من ھذه القواعد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اإليرادات 5.13
 

تنسب إلى ھذا الصندوق كأصول   5.13.1
المساھمات الطوعية المحددة في المادة 

)، إضافة إلى العوائد المالية المتأتية 2(2
 منھا.

 النفقات 5.14

تنسب إلى ھذا الصندوق كخصوم النفقات   5.14.1
ذات الصلة باألنشطة التي يحددھا األمين 
العام مع اإلشارة إلى برنامج المنظمة 

وفقا للمصير الذي يشير إليه للعمل العام و
 المانح بصورة عامة.

يقوم األمين العام باستشارة المجلس   .5.14.2
التنفيذي بشأن المساھمات الطوعية التي 

 آالف دوالر أمريكي. 10تتجاوز 

يشمل تقرير األمين العام حول الوضع   5.14.3
المالي للمنظمة معلومات عن استخدام 

  إلى الصندوق.المساھمات التي تدفع 

 المحاسبة  5.15

 السنة المالية تكون سنة تقويمية.  5.15.1

تجري إدارة الصندوق في ظل نظام   5.15.2
محاسبة منفصل عن نظام ميزانية 
المنظمة، ويقوم األمين العام بتوفير 
المعلومات حول ھذا الموضوع في تقريره 

 
 
 
 
 
 
 
  

 11المادة 
 
(أ)، يعين األمين العام المؤسسة  12رھنا بأحكام المادة   )1

 (أو المؤسسات) الوديعة التي تودع لديھا أموال المنظمة.
 
إلى الصندوق العام، وفقا  المستوفاةتضاف الفوائد   )2

 ).1( 10ألحكام المادة 
  

 12المادة 
 
لألمين العام أن يقوم باستثمارات قصيرة األمد ألموال   )1

غير الزمة لتلبية احتياجات فورية، على أن يفيد المجلس 
 دوريا بأي استثمارات كھذه يقوم بھا.

 
 اإليرادات) (ز)، تضاف 2( 10رھنا بأحكام المادة   )2

 المحصلة من ھذه االستثمارات إلى الصندوق العام.
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 الموارد النقديةإدارة 
 

يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين  5.20
الموارد  العام عن إدارة واستالم وتسديد كل 

 للمنظمة. النقدية
 

للمنظمة فقط في المصارف  الموارد النقدية تودع  5.21
التي يحددھا األمين العام. والمصارف التي يقع 
عليھا اإلختيار ھي تلك التي تقدم أفضل الشروط 
الممكنة، استنادا إلى معايير الفعالية والعوائد 

الموارد  . ويجب إيداع كل والمخاطر المالية
في حسابات باسم المنظمة. وال يجوز، في  النقدية

أي حالة، فتح حساب للمنظمة باسم أي من 
 الموظفين.

 
بعمالت مختلفة، مع مراعاة  الموارد النقدية تحفظ  5.22

احتياجات المنظمة واتجاھات أسعار الصرف 
ة ومع مراعاالتي يمكن توقعھا بشكل منطقي، 

ويجوز تجميد الحساب . المالية الحذرةاإلدارة 
من جاري مع مراعاة اإلحتياجات المرتقبة ال

وفقا األصول السائلة والعوائد المالية المتوقعة، 
 .لتوجيھات اإلستثمار الواردة في المرفق الرابع

 
يقوم مدير شؤون اإلدارة بإدارة كل الحسابات  5.23

المصرفية التي تستخدمھا المنظمة، بما فيھا 
والمساھمات   الحسابات المفتوحة لإلستئمان 

 عن الوضع المالي.
لقادم أي رصيد يبقى يَُرَحل إلى العام ا  5.15.3

 بنھاية السنة المالية.

تخضع الحسابات الخاصة بالصندوق كل   5.15.4
سنة إلى التدقيق من قبل مراجعي حسابات 

 المنظمة.
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ولغير ذلك من األغراض الخاصة، مع   الطوعية
الحفاظ على حساب نقدي مناسب تسجل فيه كل 
اإليرادات والمدفوعات وفق التسلسل الزمني. 

حساب دفتر أستاذ منفصل لكل حساب ويُحفظ 
 مصرفي.

 
يعين األمين العام فريقا للتوقيع، ويوقع موظفان  5.24

التي تصرف من  الشيكاتمن الفريق المناسب كل 
 سابات المنظمة؛ح
 

ال تستحق أي فائدة على المبالغ التي تودع لدى  5.25
المنظمة أو التي تستبقيھا المنظمة. وإذا نجمت 
فائدة ما عن استثمارات تتم بالنيابة عن طرف 
ثالث، يدفع مبلغ ھذه الفائدة فقط إذا طلب ذلك 
سلفا، وبموجب شروط يجري اإلتفاق عليھا مع 

 األمين العام؛
 

الرابع بھذه القواعد عرض مفصل في المرفق  5.26
 .إلدارة النقود وتوجيھات لإلستثمار
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 الفصل السادس
 

 الرقابة الداخلية
 

 6القاعدة المالية المفصلة 
 

 عام
 

يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين العام  6.01
داخلية فعالة للمعامالت  ضوابطعن وضع وتثبيت 

 بعائداتالمالية وغيرھا من العمليات ذات الصلة 
 المنظمة ونفقاتھا.

 
في المرفق الخامس بھذه القواعد عرض لمبادئ  6.02

 .المخاطر الماليةتدبر 
 

 اإللتزامات
 

فقط الموظفون الذين يعينھم األمين العام خطيا  6.03
 ت.يخولون التعھد بالتزامات إزاء المخصصا

  
يجوز التعھد باإللتزامات فقط للغرض الذي يشار  6.04

إليه في المخصصات، وال يجوز لإللتزامات أن 
 تتجاوز المخصصات.

 
خطيا وأن اقتراحات التعھد بالتزامات يجب أن تتم  6.05

توثق بالكامل. ويجب أن تحدد غرض اإلنفاق 
 المقترح والمخصصات التي تنسب إليھا.

  
 الرقابة على النفقات

 
باستثناء ما تقتضيه الممارسات التجارية العادية،  6.06

 
 

 الحكم المالي المفصل السادس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإللتزامات
  

فقط الموظفون الذين يعينھم األمين العام خطيا   6.01
 .يخولون التعھد بالتزامات إزاء المخصصات

  
يجوز التعھد باإللتزامات فقط للغرض الذي يشار   6.02

إليه في المخصصات، وال يجوز لإللتزامات أن 
 تتجاوز المخصصات.

  
اقتراحات التعھد بالتزامات يجب أن تتم خطيا وأن   6.03

توثق بالكامل. ويجب أن تحدد غرض اإلنفاق 
  المقترح والمخصصات التي تنسب إليھا.

  
 الرقابة على النفقات

 
باستثناء ما تقتضيه الممارسات التجارية العادية، ال   6.04

   الفصل السادس
 

 الرقابة الداخلية
 

 13المادة 
 
 يقوم األمين العام بما يلي: )1
 

وضع ترتيبات مالية مفصلة، بالتشاور مع  أ) 
المجلس، حرصا على فعالية اإلدارة المالية 

 استنادا إلى مبادئ االقتصاد؛
 

جعل كل المدفوعات تتم بناء على قسائم إثبات  ب) 
وغيرھا من الوثائق التي تكفل تلقي الخدمات 

 دفع بدلھا؛والسلع وأنه لم يسبق أن 
 

تعيين المسؤول أو المسؤولين الذين يحق لھم  ج) 
استالم األموال، والتعھد بالتزامات، وتسديد 

 المدفوعات بالنيابة عن المنظمة؛
 

الحفاظ على رقابة مالية داخلية تتيح تفحصا  د) 
جاريا فعاال أو مراجعة للمعامالت المالية، 

 حرصا على:
 

مالية للمنظمة انتظام استالم الموارد ال )1(
  وحفظھا والتصرف بھا؛

 
تطابق االلتزامات والنفقات مع  )2(

االعتمادات وغيرھا من البنود المالية 
التي صوتت عليھا الجمعية، أو مع 
األغراض المحددة للصناديق استئمانية 

 .أو المساھمات الطوعية
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ال يبرم بالنيابة عن المنظمة أي عقد أو طلب 
شراء يقتضي أن يُدفع سلفا بدل تسليم السلع أو 

 أداء الخدمات.
 

لألمين العام أن يأذن بتسديد دفعات مرحلية إذا  6.07
 اعتبر ذلك من مصلحة المنظمة.

 
ال يتم تسديد المدفوعات ما لم يتم التصديق على  6.08

الوثائق الثبوتية من قبل الموظفين ذوي الصلة، 
 مع التأكيد على:

 
تم القيام بالخدمات أو تم إنجاز التسليم   )أ 

  الشراء؛ أو عقدوفقا لشروط طلب 
أو المبلغ صحيح وموافق لشروط طلب   )ب 

  الشراء. عقد
 

إذا شعر مدير شؤون اإلدارة أن ھناك سببا يدعو  6.09
إلى وقف تسديد أي مطالبة، تحال ھذه المطالبة 

 .على األمين العام
 

ال ينظر عادة بالمطالبات التي يقدمھا الموظفون  6.10
متأخرة أكثر من سنة. وال ينطبق ھذا الحكم على 

لصلة بتسوية التأمين أو على المطالبات ذات ا
أو على ما يخالف ، مطالبات المعاشات التقاعدية

 ذلك في نص النظام اإلداري للموظفين.
 

يبرم بالنيابة عن المنظمة أي عقد أو طلب شراء 
يقتضي أن يُدفع سلفا بدل تسليم السلع أو أداء 

 الخدمات.
 

لألمين العام أن يأذن بتسديد دفعات مرحلية إذا  6.05
 اعتبر ذلك من مصلحة المنظمة.

 
المدفوعات ما لم يتم التصديق على ال يتم تسديد   6.06

الوثائق الثبوتية من قبل الموظفين ذوي الصلة، مع 
 التأكيد على:

 
تم القيام بالخدمات أو تم إنجاز التسليم وفقا   )أ 

 لشروط طلب الشراء؛
المبلغ صحيح وموافق لشروط طلب   )ب 

 الشراء.
 

إذا شعر مدير شؤون اإلدارة أن ھناك سببا يدعو   6.07
أي مطالبة، تحال ھذه المطالبة على  إلى وقف تسديد

 األمين العام.
 

ال ينظر عادة بالمطالبات التي يقدمھا الموظفون   6.08
متأخرة أكثر من سنة. وال ينطبق ھذا الحكم على 
المطالبات ذات الصلة بتسوية التأمين أو على 

 مطالبات المعاشات التقاعدية.
  

ال يتم التعھد بأي التزام إلى أن تخصص االعتمادات  )2
من األذون الخطية الخاضعة لسلطة  أو تعطى غيرھا

 األمين العام.
 
يجري األمين العام الترتيبات المناسبة التي بموجبھا  )3

تتم حماية المنظمة من الخسارة جراء سلوك الموظفين 
 الذين كلفھم بحفظ األموال أو بتسديدھا.

 
، بشطب بعد إجراء تحقيق كامللألمين العام أن يأذن،  )4

صول، شرط أن األ من غيرھا مواد أوخسائر نقدية أو 
يقدم بيانا بھا مع الحسابات التي تقدم إلى مراجعي 

 .الخارجيين الحسابات
 
لألمين العام أن يسدد مدفوعات غير إلزامية، وفق ما  )5

يعتبر ضروريا لمصلحة المنظمة، شرط أن يدَرج 
 .بيان بھذه المدفوعات في حسابات المنظمة

 
واعد لشراء السلع والخدمات يضع األمين العام ق .6

وغيرھا من المستلزمات، بما في ذلك إجراءات 
 .وأشكال القيام بالمشتريات

 السلفة النقدية نظام
 

 مبالغ منتقدم إلى الموظفين حين تدعو الضرورة  6.11
 سلفات نقدية   تحدد مبالغھا في كل حالة

 
السلفات   مبالغ يكون الموظفون الذين تصدر  6.12

 السلفة النقدية
 

تقدم إلى الموظفين حين تدعو الضرورة سلفات   6.09
 نقدية تحدد مبالغھا في كل حالة.

 
السلفات النقدية يكون الموظفون الذين تصدر   6.10
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مسؤولين عن ھذه السلفات،  بأسمائھم  النقدية
ويتوجب عليھم دائما أن يكونوا في موضع شرح 

 مصيرھا.
 

 السلفات
 

يجوز تقديم سلفات سفر لنفقات استثنائية  أ) 6.13
ال يغطيھا بدل اإلقامة اليومي بناء على طلب من 
الموظف الذي تصدر تراخيص السفر باسمه. 

لتوجيھات السفر  وفقا وتستخدم ھذه السلفات 
، ويجب أن يشرح 93- 6بموجب المادة المحددة 

 مصيرھا لدى انتھاء السفر.
 
يجوز تقديم السلفات إلى الموظفين من   )ب 

أجل تسديد نفقات الضيافة التي ينص 
عليھا في الميزانية، وذلك رھنا بإذن من 
األمين العام. ويقوم مدير شؤون اإلدارة 

 .بالتحقق من الوثائق الثبوتية لإلنفاق
  
  
 

يكونون قد تكبدوا نفقات الموظفون الذي   )ج 
طبية قابلة لإلستعادة من التأمين الطبي 
للمنظمة يجوز لھم أن يطلبوا من األمين 

في المئة من ھذه  90العام سلفات تغطي 
النفقات، شرط أن يساوي مبلغ السلفة أو 

  في المئة من مرتبھم الشھري. 20يفوق 
  

يحق ألي موظف، عند الطلب، أن يحصل   )د 
ه أو مستحقاته أو على سلفة من مرتب

بدالته المستحقة في الفترة التي يكون فيھا 
في إلجازة سنوية أو بمھمة رسمية. 

بأسمائھم مسؤولين عن ھذه السلفات، ويتوجب 
 عليھم دائما أن يكونوا في موضع شرح مصيرھا.

  
 

 السلفات
 

يجوز تقديم سلفات سفر لنفقات استثنائية ال )       أ     6.11
يغطيھا بدل اإلقامة اليومي بناء على طلب 
من الموظف الذي تصدر تراخيص السفر 

ذه السلفات وفقا ألحكام باسمه. وتستخدم ھ
قواعد السفر، ويجب أن يشرح مصيرھا 

 لدى انتھاء السفر.
 

يجوز تقديم السلفات إلى الموظفين من   )ب 
أجل تسديد نفقات الضيافة التي ينص 
عليھا في الميزانية، وذلك رھنا بإذن من 
األمين العام. ويقوم مدير شؤون اإلدارة 

وتقدم بالتحقق من الوثائق الثبوتية لإلنفاق، 
ھذه األوراق عند الطلب من أجل الرقابة 

 الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات.
 

الموظفون الذي يكونون قد تكبدوا نفقات   )ج 
طبية قابلة لإلستعادة من التأمين الطبي 
للمنظمة يجوز لھم أن يطلبوا من األمين 

في المئة من ھذه  90العام سلفات تغطي 
السلفة أو  النفقات، شرط أن يساوي مبلغ

 في المئة من مرتبھم الشھري. 20يفوق 
 

يحق ألي موظف، عند الطلب، أن يحصل   )د 
على سلفة من مرتبه أو مستحقاته أو 
بدالته المستحقة في الفترة التي يكون فيھا 
في إلجازة سنوية أو بمھمة رسمية. 
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ولألمين العام أيضا، بناء على طلب 
الموظف، أن يأذن بدفع سلفة من المرتب، 
إذا كان مقتنعا بأن أسباب الطلب لھا 

 مبرراتھا.
  

 الممتلكات
  

، كممتلكات، ومنشآتالممتلكات تَُعرف   أ) 6.14
وأرض، وأبنية،  ،وأصول غير ملموسة ،ومعدات

وتجھيزات ثابته تنتمي إلى المنظمة، أو تكون 
المنظمة مسؤولة عنھا، وتكون قد حصلت عليھا 
بالشراء أو كمنحة أو بوسائل أخرى. ويكون 
الموظفون مسؤولين عن الممتلكات التي تعھد إليھم 

 من قبل المنظمة.
 

دائم عام يعرف سجل الموجودات كسجل   )ب 
للممتلكات، وتحفظ سجالت معينة 

 ةوفقا لفئات الممتلكات الوارد بالموجودات
 (ج).14- 6في المادة 

 
: الممتلكات الُمَعَرفة في فئات الممتلكات  )ج 

 الفقرة (أ) أعاله تقسم إلى فئتين:
 
ھي مواد  الممتلكات غير المستھلكة )1

 والمعدات الممتلكات والمنشآتمن 
 تكون واألصول غير الملموسة

عند أو فوق عتبة معيَّنة  قيمتھا
بحسب  يحدِّدھا األمين العام

يتجاوز عمرھا ، على أن الوحدة
. وھي اإلقتصادي السنة الواحدة

توضع على جردة الموجودات 
العامة الدائمة للممتلكات. وتنسب 

ولألمين العام أيضا، بناء على طلب 
الموظف، أن يأذن بدفع سلفة من المرتب، 
إذا كان مقتنعا بأن أسباب الطلب لھا 

 مبرراتھا.
 

 الممتلكات
 

كلوازم، ومعدات،  الممتلكات تَُعَرف أ) 6.12
وأرض، وأبنية، وتجھيزات ثابته تنتمي 
إلى المنظمة، أو تكون المنظمة مسؤولة 
عنھا، وتكون قد حصلت عليھا بالشراء 
أو كمنحة أو بوسائل أخرى. ويكون 

لممتلكات التي الموظفون مسؤولين عن ا
 تعھد إليھم من قبل المنظمة.

 
: يحفظ جرد عام دائم الموجودات  )ب 

 للمتلكات، وقوائم جرد مخصصة.
 
 
  

: الممتلكات الُمَعَرفة في فئات الممتلكات  )ج 
 الفقرة (أ) أعاله تقسم إلى ثالث فئات:

 
وھي ممتلكات منقولة  الممتلكات المستھلكة )1  

تكون التكلفة العادية لكل وحدة منھا دون 
دوالر أمريكي، وال يمكن عادة أن  250

يتوقع بقاؤھا في الخدمة لخمس سنوات؛ 
وھي ال تدرج على الجرد العام الدائم 

 للمتلكات.
 

وھي تتألف من  الممتلكات غير المستھلكة )2  
قطع معدات تبلغ قيمة الواحدة منھا أو 
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األعمال الفنية (أصول إلى ھذه الفئة 
 التي تزين مبنى المقر. تراثية)

ھي ممتلكات  الممتلكات المستھلكة )2(
أو  شرائھاتكلفة  تكون منقولة 
دون العتبة المحدَّدة في  قيمتھا

من قبل األمين  1(ج)6.14الفقرة 
 وتُنسبلوحدة. بحسب ا العام

 تكونالتي الممتلكات المستھلكة 
عند أو فوق عتبة يحددھا  قيمتھا

 إلى لوحدةبحسب ا األمين العام
جردة الموجودات العامة الدائمة 

 للممتلكات.
 

(ممتلكات مستھلكة): وھي سلع  اللوازم  )د 
ولوازم تستھلك في المجرى العادي 

 لألنشطة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتحول  الممتلكات المستھلكة واللوازمتكلفة كل  6.15

دوالر أمريكي، وتخدم خمس  250جاوز تت
سنوات على األقل. وھي تكون مدرجة على 
الجرد العام الدائم للمتلكات، وتحفظ أيضا 
قوائم جرد خاصة بھا. وتدخل في ھذه الفئة 
األعمال الفنية التي تزين مبنى المقر. 
وتدرج معدات مبنى المقر في الجرد العام 

 الدائم للمتلكات.
 

ھي ممتلكات غير  العقاريةالممتلكات  )3  
منقولة. وھي تتألف من األرض واألبنية 
والتجھيزات الثابتة. وتدرج الممتلكات 
العقارية في مرفق بالجرد العام الدائم 

 للمتلكات.
  

(ممتلكات مستھلكة): وھي سلع  اللوازم  )د 
ولوازم تستھلك في المجرى العادي 

 لألنشطة:
  

أدوات يتم توفير اللوازم المكتبية وبعض 
الصيانة من أجل استخدامھا الرسمي في 
أقسام/وحدات المقر، وذلك من الميزانية 
(الباب الثالث من ميزانية البرنامج: القسم 

5.(  
 
(ممتلكات غير مستھلكة). ويتم  المعدات  )ه 

، بما فيھا األثاث المعدات المكتبيةتوفير 
واآلالت، من أجل استخدامھا الرسمي من 

المبنى، وذلك من قبل الوحدات في 
الميزانية (الباب الثالث من ميزانية 

 ).5البرنامج: القسم 
 

تنسب فورا إلى النفقات تكلفة كل الممتلكات التي يتم  6.13
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 على الفور إلى نفقات.
 

- 6المواد غير المستھلة الواردة في ظل المادة  6.16
باستثناء األصول التراثية، تفقد من ، 1(ج)14

قيمتھا على مر عمرھا اإلقتصادي المتوقع وعلى 
 .أساس الخط السوي

 
 31يتم إجراء جرد مادي سنوي لكل األصول في  6.17

  كانون األول/ديسمبر من كل سنة.
 
 

لألمين العام أن يعلن فائضا في الممتلكات ما لم  6.18
 يعد صالحا للخدمة في المنظمة.

 
لممتلكات للحصول على أفضل يباع فائض ا 6.19

 العوائد الممكنة للمنظمة، باستثناء:
 

حين يكون استبدال فائض الممتلكات   )أ 
بدفعات جزئية بدل السلع أفضل للمنظمة 
من بيع فائض الممتلكات وشراء سلع 

 جديدة بشكل منفصل؛
 

حين يكون إتالف المواد الفائضة أو غير   )ب 
الصالحة للخدمة أوفر أو حين تبرر ذلك 

 الطبيعة السرية للمواد؛
 

حين تتحقق مصلحة المنظمة على أفضل   )ج 
وجه بالتخلص من الفائض بمنحه أو 

 بأسعار إسمية لمنظمة غير حكومية.
 

 الممتلكاتيجوز استخدام األموال المتأتية من مبيع  6.20
بديلة، شرط أن يجري المبيع  مواد ممتلكاتلشراء 

 الحصول عليھا، باستثناء الممتلكات العقارية.
 
 
 
 
 
  

 31يتم إجراء جرد مادي سنوي لكل األصول في   6.14
ويزود المراجع كانون األول/ديسمبر من كل سنة. 

 الخارجي للحسابات بنسخة من ھذا الجرد.
 

لألمين العام أن يعلن فائضا في الممتلكات ما لم يعد  6.15
  صالحا للخدمة في المنظمة.

 
يباع فائض الممتلكات للحصول على أفضل العوائد  6.16

 الممكنة للمنظمة، باستثناء:
 

حين يكون استبدال فائض الممتلكات   )أ 
بدل السلع أفضل للمنظمة بدفعات جزئية 

من بيع فائض الممتلكات وشراء سلع 
  جديدة بشكل منفصل؛

 
حين يكون إتالف المواد الفائضة أو غير   )ب 

الصالحة للخدمة أوفر أو حين تبرر ذلك 
 الطبيعة السرية للمواد؛

 
حين تتحقق مصلحة المنظمة على أفضل   )ج 

وجه بالتخلص من الفائض بمنحه أو 
 ير حكومية.بأسعار إسمية لمنظمة غ

 
يجوز التحفظ على األموال المتأتية من بيع المعدات   6.17

من أجل الحصول على معدات بديلة، شرط أن يتم 
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 والشراء في السنة المالية نفسھا.
 
 

 اإلستبدال يإحتياط
 
 

باالستناد  تحدد اعتمادات الميزانية لكل سنة مالية 6.21
 ابتةلألصول الث استھالكما يحدد من  إلى

التي يتم الحصول عليھا  واألصول غير الملموسة
في السنوات المالية السابقة، لكي يتوافر ما يكفي 

 :من األموال لما يلي
 

 األصول الثابتة غير المستھلكةإستبدال  )1
 ؛غير الملموسةواألصول 

قيام األمين العام بشراء أصول ثابتة جديدة  )2
بعد  ملموسةوأصول غير  غير مستھلكة

الحصول على إذن مسبق من رئيس 
المجلس التنفيذي، ثم اإلفادة عن ذلك إلى 
لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس 

 التنفيذي للتأكيد؛
تحسين البنية التحتية و/أو الدعم اإلداري  )3

يقترحه األمين العام  مستھلكة بعد الذي 
الحصول على إذن مسبق من رئيس 
المجلس التنفيذي، ثم اإلفادة عن ذلك إلى 
لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس 

 التنفيذي للتأكيد؛
 

مبلغ يستند إلى  يينسب إلى أصول اإلحتياط 6.22
في البيانات المالية  ينالمسجلَ   واإلھالك اإلستھالك

 للسنة السابقة.

البيع والشراء في السنة المالية نفسھا؛ خالفا لذلك، 
 تعتبر ھذه األرباح إيرادات متفرقة.

 
 إستبدال األصول الثابتة

  13حساب اإلستبدال
 

الميزانية لكل سنة مالية وفقا تحدد اعتمادات   6.18
لحصص اإلستبدال التي تحدد لألصول الثابتة التي 
يتم الحصول عليھا في السنوات المالية السابقة، لكي 
يتوافر ما يكفي من األموال الستبدالھا بنھاية العمر 

  المفيد لكل واحد من ھذه األصول.
 

ويتم التوصل إلى حصص اإلستبدال بتطبيق نظام   
القيمة بخط قويم، بمعدالت سنوية موحدة  انخفاض

النخفاض القيمة وفقا لما يقدر من عمر مفيد لكل من 
 األصول.

 
تراعى فقط األصول الثابتة اآلتية من أجل   

 استبدالھا:
 

 أجھزة الكومبيوتر - 
 أجھزة استنساخ الوثائق - 
 العربات - 

 
 

 وينسب ما يأتي إلى ھذا الحساب:  
 

التوصل إليھا في حصص اإلستبدال التي يتم   )أ 
 كل سنة مالية؛

 

                                            
  ).1991). تقرير لجنة الميزانية والمالية (أيار/مايو CE/40/9(c)الوثيقة (  11
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 ينسب إلى خصوم اإلحتياطي: 6.23
 
المبالغ التي ال تنتمي إلى اعتمادات بدل   )أ 

تكلفة استبدال األصول الثابتة غير 
التي   واألصول غير الملموسة المستھلكة

ال تتجاوز رصيد اإلحتياط أو بدل تكلفة 
 شرائھا؛

 
البنية المبالغ التي يتم إقرارھا لتعزيز   )ب 

التي ال ة اإلداري وماتالتحتية و/أو الدع
 .تتجاوز رصيد اإلحتياط

 
 
  
  
 
 

 12إحتياطي الطوارئ الخاص
 

الطوارئ الخاص ألنشطة خاصة أو  يينشأ احتياط 6.24
تطرأ بعد إقرار الجمعية العامة  قدألحداث غير 

لمشروع برنامج عمل المنظمة، ويمكن أن تتطلب 
الطوارئ  يتدخل المنظمة. ويمكن استخدام احتياط

الخاص ألنشطة أو عمليات ذات طبيعة استثنائية 
 غير ملحوظة في ميزانية المنظمة.

 
 ياحتياط يحدد األمين العام كيفية استخدام  6.25

العوائد المالية المتأتية من األرصدة النقدية   )ب 
 لھذا الحساب.

 
 ويدون ما يأتي في خانة خصوم ھذا الحساب:

 
انخفاض القيمة المتراكم لألصول التي سحبت   )أ 

من الخدمة وتم استبدالھا بأخرى جديدة. 
ويستخدم ھذا المبلغ لخفض تكلفة التجديد في 

المالية التي يحدث فيھا، ما يؤدي إلى السنة 
مدخل في خانة األصول في حساب نفقات 

 الميزانية ذات الصلة؛
  
العوائد المالية المتراكمة لألرصدة النقدية   )ب 

للحساب، بعد الشطب الكلي لألصول التي 
ولدتھا. ويستخدم المبلغ لخفض النفقات المالية 
في السنة المالية التي تطرأ فيھا ھذه 

 .الظروف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(تشرين األول/أكتوبر،  2011-2010: مشروع برنامج ميزانية المنظمة للفترة A/18/15 Annex 4)، والوثيقة 2009، آستانا، كازاخستان، تشرين األول/أكتوبر، A/RES/572(XVIII)القواعد المالية المفصلة: القرار (   12

2009.(  
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صول على إذن مسبق بعد الح  الطوارئ الخاص،
من رئيس المجلس التنفيذي، ثم اإلفادة عن ذلك 
إلى لجنة البرنامج والميزانية وإلى المجلس 

  .التنفيذي للتأكيد
الطوارئ الخاص لتقديم  ياحتياط يجوز استخدام  6.26

مبالغ تقدم سلفة ألنشطة خارجة عن الميزانية 
ريثما يتم تلقي المساھمات الموھوبة.  ويجب أن 

ألمين العام بإقرار السلفات التي تقدم من ا يقوم
 الطوارئ الخاص. ياحتياط

 
الطوارئ الخاص  ياحتياط يجوز أن تنسب إلى  6.27

مبالغ فائضة من الصندوق العام، بتوصية من 
األمين العام وبإقرار من المجلس التنفيذي، أو أن 

 تنسب من صناديق أخرى تحددھا الجمعية العامة.
 

 ياحتياط الطوارئ الخاص طابع  يحتياطال يكون  6.28
دائم من الصندوق العام، وتجري إدارته وفقا 

 للنظام المالي للمنظمة.
 
 

  المشتريات
  

المبادئ العامة للمشتريات
 

على ممتلكات الحصول الشراء د بعملية صَ يُق 6.29
مستھلكة ولوازم، وممتلكات أخرى، ومنشآت، 
ومعدات، باإلضافة إلى أصول غير ملموسة 

عن طريق الشراء أو  االحتياجاتوغيرھا من 
الشراء جميع األعمال  مھام. تشمل اإليجار

  .الضرورية لھذا الغرض.
 

 العامة المبينة أدناه المبادئ مراعاةينبغي  6.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 المشتريات
 

آالف  5كل المشتريات والعقود التي تبلغ أو تتجاوز   6.19
دوالر أمريكي تتم بإعالن مناقصة، ما لم يأذن 

  األمين العام بما يخالف ذلك.
 

تُمنح العقود إلى العرض األدنى في المناقصة، ما لم   6.20
األدنى ال تسوغ تكن الشروط المرفقة بالعرض 

قبوله، فيجوز لألمين العام أن يأذن بقبول عرض 
غير العرض األدنى. ويجوز لألمين العام، حيث 
تقتضي مصالح المنظمة، أن يأذن برفض كل 

  العروض وإعالن فشل المناقصة.
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والمتساوية في األھمية  البعضالمكملة لبعضھا 
الشراء لمنظمة السياحة  مھامأثناء ممارسة 

 أحكامينبغي أن يُسترَشد بھا بغياب و العالمية.
في ھذه القواعد أو غيرھا من وثائق  محّددة

المنظمة، بما في ذلك ب الخاصةالمشتريات 
الدعوات إلى تقديم العطاءات أو العروض بشأن 

 :محّددةأعمال شراء 
 

يشتريه  نعلى أفضل ما يمكن أالحصول   )أ (
  الثمن المدفوع؛

  اإلنصاف والنزاھة والشفافية؛  )ب (
 المنافسة الدوليّة الفعلية؛  )ج (
  .العالميةمصلحة منظمة السياحة    )د (

 
، ينبغي أن 6.35ما نصت عليه القاعدة  باستثناء 6.31

عمليات الشراء الخاضعة لھذه القواعد  كل تجري
عن طريق العطاءات التنافسيّة التي يتّم الحصول 

أو  ،عليھا من خالل الدعوة إلى تقديم العطاءات
، أو الطلبات غير الرسمية للتقّدم عروضال

. 6.33 عليه القاعدة نصتكما بعروض أسعار، 
من قبل لجان أنشئت  م العطاءات التنافسيّةوتقيَّ 

 .لھذا الغرض
 

 السلطة والمسؤولية
 

بمھام  المرتبطتانالسلطة والمسؤولية  تحدَّد 6.32
على النحو لسياحة العالمية ة امالشراء في منظ

 :اآلتي
 

يضع األمين العام المسؤول عن مھام   )أ (
الشراء في منظمة السياحة العالمية جميع 

للمنظمة، ويعين الموظفين نظم الشراء 

 
يكفل األمين العام نطاقا واسعا وصفة تمثيلية على   6.21

ستشارين نحو كاف لعدد ونوعية المؤسسات أو الم
المدعوين إلى المناقصة، من أجل إتاحة منافسة 

 فعالة لما فيه مصلحة المنظمة.
 

في إعالن المناقصات، لألمين العام أن يختار   6.22
مؤسسة أو مستشارا لم يقدم العرض األدنى، شرط 
أن يشعر بأن لذلك مبررات ال شك فيھا من حيث 

 جودة الخدمات المرتقبة.
 

افقة صريحة وخطية من قبل األمين ال بد من مو  6.23
العام على أي عقود أو طلبات للحصول على 
خدمات أو لوازم أو معدات أو غيرھا من السلع تبلغ 

 آالف دوالر أمريكي. 5أو تتجاوز 
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 المسؤولين عن القيام بمھام الشراء، بناءً 
 .توصية مدير شؤون اإلدارةعلى 

 
 رئيسبمھام شؤون اإلدارة يضطلع مدير   )ب (

طلب   المشتريات، ويقوم بإصدار وثائق
تقديم العطاءات والعروض، ومنح وتوقيع 
كافة عقود الشراء التي ال تتجاوز قيمتھا 

يورو، على أن يكون قد تّم تحديد  500،2
. لھذا الغرض وحجزھا األموال الكافية

وألغراض ھذا النظام وھذه القواعد، تشمل 
عقود الشراء اإلتفاقات وسائر الصكوك 
المكتوبة من قبيل أوامر الشراء أو عقود 

التي تنطوي على  ،وتعديالتھا ،الشراء
 تحقيق مصلحة منظمة السياحة العالمية.

 
األمين العام، بناًء على توصية مدير  يشكل  )ج (

 المشتريات مراجعةل، لجنة شؤون اإلدارة
شؤون تقوم بإسداء المشورة إلى مدير 

بشأن إجراءات الشراء التي تفضي  رةاإلدا
للبائع نفسه الذي  إلى منح عقود شراء
يورو في  000،30تتجاوز قيمة عرضه 

إجراء تعديالت على  . إنالسنة التقويمية
من قبل  مراجعةال يستلزم العقود القائمة 
 في الحاالت التالية: اللجنة المذكورة

 
حين ال تتجاوز قيمة العقد  )1(

اإلجمالية، بما في ذلك التعديل، 
 يورو؛ 000،30

حين ال يتجاوز المبلغ الذي انطوى  )2(
 يورو. 000،5عليه التعديل 

 
مدير يحّدد األمين العام، بناًء على توصية   )د (
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ة، تشكيلة اللجنة المذكورة شؤون اإلدار
واختصاصاتھا، بما في ذلك الفترة الزمنية 

أن تحيل  اللجنة علىالقصوى التي يتعين 
في خاللھا توصيتھا إلى مدير شؤون 

 ة.اإلدار
 

م فيھا مشورة ال يجوز في الحاالت التي تلزَ   )ه (
المشتريات اتخاذ أي قرار  مراجعةلجنة 

نھائي يفضي إلى منح عقد شراء أو تعديله 
لمشورة. وعلى مدير قبل الحصول على تلك ا

فيھا  في الحاالت التي يقرر ،ةشؤون اإلدار
أن  ،تعراضعدم األخذ بمشورة لجنة اإلس

ً يسجل   أسباب ذلك القرار. خطيا
 

 المنافسة
 

 6.30 القاعدةوفقاً للمبادئ المنصوص عليھا في  6.33
عليه خالفاً لذلك القاعدة  توباستثناء ما نص

المنافسة ح عقود الشراء على أساس منَ ، تُ 6.35
وتحقيقاً لھذه الغاية، تشمل  الدولية الفعلية.

 ما يلي:حسب اإلقتضاء إجراءات المنافسة 
 

تخطيط الحيازة من أجل وضع استراتيجية   )أ (
 شاملة ومنھجيات للشراء؛

الموردين  إجراء بحوث للسوق لتحديد  )ب (
 المحتملين؛

 مراعاة الممارسات التجارية الحكيمة؛  )ج (
اتباع الطرق التالية في طلب تقديم   )د (

 :العطاءات
 

لبات غير الرسمية للتقدم الط )1(
أسعار للعقود التي ال بعروض 
 000،5 قيمتھا المتوقعة تتجاوز
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 يورو؛
لتنافسية المحدودة من العطاءات ا )2(

إلى تقديم العطاءات  خالل دعوات
هالعروض  أو على  إلى خمسة توجَّ

األقل من أصحاب العطاءات 
ال  التي عقودلوذلك ل ،المحتملين

 000،30 المتوقعةتتجاوز قيمتھا 
 يورو؛

العطاءات التنافسية المفتوحة من  )3(
خالل دعوات إلى تقديم العطاءات 
والعروض يتّم اإلعالن عنھا على 
موقع منظمة السياحة العالمية على 

لمدة ال تقّل عن خمسة  وذلك ،األقل
 عقودلل وذلك ،عشر يوماً تقويمياً 

ة ال تتجاوز قيمتھا المتوقع التي
 يورو. 000،30

 
 طرق طلب تقديم العطاءات والعروض

 
تستخدم منظمة السياحة العالمية الطرق التالية في  6.34

 طلب تقديم العطاءات والعروض:
 

حين يمكن تحديد طبيعة السلع أو الخدمات   )أ (
على نحٍو كاٍف أو حين تكون الخدمات 

في السوق، تجرى أعمال  متاحة بسھولة
توجيه دعوة لتقديم  عن طريقالشراء 

لصاحب العطاء   العطاءات، ويُمنح العقد
المؤھل الذي يتفق عطاؤه إلى حد كبير مع 

في الدعوة لتقديم  المتطلبات الفنية الواردة
تبيّن من تقييمه الذي يكون قد العطاءات و

 أنه العطاء األدنى تكلفة.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



CE/95/3(II)(a) Add.1 
 

 

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 
 

41 

حين يتعّذر تحديد السلع أو الخدمات بما   )ب (
، الستخدام الدعوة لتقديم العطاءاتيكفي 

 عن طريقيجوز إجراء أعمال الشراء 
العروض. ينبغي أن تتضّمن  تقديم بطل

العروض قائمة بجميع  تقديم طلبات
 في ذلك بما ،العوامل التي ستخضع للتقييم

ح يمنَ  ومنھجية تقييم تلك العوامل. ،السعر
الذي  عقد الشراء لصاحب العرض المؤھل

استجابةً ر عرضه أكثر العروض يعتبَ 
في طلب تقديم العروض.لمبينة متطلبات الل

 
د)، يجوز ( 6.33القاعدة  ألحكاموفقاً   )ج (

بسھولة من سلع  متاحشراء ما ھو 
، أو بضائع ذات في السوق متوفرة

مواصفات قياسيّة، أو خدمات بسيطة عبر 
مقارنة عروض األسعار المقّدمة من قبل 

على األٌقّل من أصحاب العروض عن  ثالثة
طريق طلبات غير رسمية للتقّدم بعروض 
أسعار، شرط أن تضمن ھذه العملية 

 أسعاراً تنافسية.
 

حرصاً على ؤون اإلدارية، يجوز لمدير الش  )د (
مصلحة منظمة السياحة العالمية، أن 
يرفض جميع العطاءات والعروض 
المتعلقة بعملية شراء معينة، على أن 

، بما في ذلك يسّجل كتابة أسباب الرفض
على سبيل المثال ال الحصر العطاءات 

وإلغاء  غير واقعيّ  المنخفضة إلى حدّ 
 عملية الشراء.

 
 المنافسةاإلستثناءات من 
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ال ستثناءات من العطاءات التنافسية إال تجوز اإل 6.35
 في الحاالت التالية:

 
يجوز إجراء عمليات الشراء التي ال   )أ (

يورو في السنة  500،2تتجاوز قيمتھا 
التقويمية في العقود الممنوحة للبائع نفسه 

 ٍد واحٍد.التفاوض المباشر مع مورّ ب
يجوز لألمين العام أن يقّرر في عملية   )ب (

رئيس  على توصية شراء معيّنة، بناءً 
اتباع الطرق الرسمية في  أن ،المشتريات

ت والعروض ال يحقق االعطاء تقديم طلب
مصلحة منظمة السياحة العالمية على 

 :الوجه األمثل
 

في الحاالت التي ال توجد فيھا سوق  )1(
تنافسية لما ھو مطلوب، كأن يكون 
ھناك احتكار، أو تكون األسعار 

لوائح حكومية،  بقوانين أومحددة 
وب منتجاً أو حين يكون المطل

محمياً أو خدمة محمية بحق ملكية 
 محفوظ؛

 
في الحاالت التي يكون قد صدر  )2(

فيھا قرار سابق بتوحيد قياسي 
م فيھا للمطلوب أو الحاالت التي يلزَ 

 ھذا التوحيد؛
 

في الحاالت التي يكون فيھا عقد  )3(
 تعاون معح نتيجة الشراء المقترَ 

ومة مؤسسات أخرى تابعة لمنظ
 ؛6.36األمم المتحدة عمالً بالقاعدة 
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في الحاالت التي يكون قد تّم فيھا  )4(
ً خالل فترة معقولة  الحصول تنافسيّا
 ،على منتجات وخدمات مماثلة

وظلت فيھا األسعار والشروط 
 المقدمة أسعاراً وشروطاً تنافسيّة؛

 
في الحاالت التي ال يكون فيھا طلب  )5(

عروض العطاءات أو التقديم 
 بالطريق الرسمي قد أفضى إلى
نتائج مرضية خالل فترة سابقة 

 ؛معقولة
 

في الحاالت التي يتعلّق فيھا عقد  )6(
الشراء المقترح بشراء أو استئجار 

وال  (ملكية عقارية) عقار ومنشأة
تسمح فيھا ظروف السوق 

 بالمنافسة الفعلية؛
 

في الحاالت التي توجد فيھا حاجة  )7(
 لما ھو مطلوب؛ملحة 

 
في الحاالت التي يقّرر فيھا األمين  )8(

العام أن طلب تقديم العطاءات أو 
العروض بالطرق الرسمية لن 

 .يحقّق نتائج مرضية
 

عند اتخاذ قراره  ،المشتريات رئيسعلى   )ج (
، تسجيل بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

، وله عندئٍذ أن أسباب ھذا القرار خطياً 
للبائع المؤھل الذي يمنح عقد الشراء 

يكون عرضه مطابقاً إلى حد كبير لما ھو 
مطلوب ومقدماً بسعر مقبول، إما بالطريق 
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غير الرسمي في طلب تقديم العطاءات 
عقد ُمبَرم  على أساس والعروض أو

 .بالتفاوض المباشر
 

 التعاون
 

ة أن يتعاون مع شؤون اإلداريجوز لمدير  6.36
 المتحدةمؤسسات أخرى تابعة لمنظومة األمم 

لتلبية احتياجات منظمة السياحة العالمية من 
أن يبرم  ،عند اإلقتضاء ،لهالمشتريات. ويجوز 

اتفاقات لھذه األغراض. ويجوز أن يشمل ھذا 
التعاون القيام بعمليات شراء مشتركة، أو ارتباط 
منظمة السياحة العالمية بعقٍد اعتماداً على قرار 

ة األمم شراء تتخذه مؤسسة أخرى في منظوم
مة والمتحدة، أو مطالبة مؤسسة أخرى في منظ

األمم المتحدة بأن تقوم بالشراء نيابة عن منظمة 
 .السياحة العالمية

 
 العقود الكتابية

 
تستخدم منظمة السياحة العالمية عقود الشراء  6.37

 :اآلتي النحوالكتابية على 
 
م عقود الشراء الكتابية إلضفاء ستخدَ تُ   )أ (

عملية شراء تزيد طابع رسمي على كّل 
يورو. وتحّدد  500،2قيمتھا النقديّة عن 

، ما اإلقتضاء، حسب بالتفصيل ھذه العقود
 :يلي

 
طبيعة المنتجات أو الخدمات  )1(

 المشتراة؛
 الكمية المشتراة؛ )2(
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 سعر العقد أو سعر الوحدة؛ )3(
 الفترة المشمولة بالعقد؛ )4(
الشروط التي يتعيّن استيفاؤھا، بما  )5(

 ةلعقود منظمفيھا الشروط العامة 
السياحة العالمية واآلثار التي 

 تترتب على عدم التسليم؛
 شروط التسليم والدفع؛ )6(
 .إسم الموّرد وعنوانه )7(

 بالنسبة لعمليات الشراء التي ال تزيد  )ب (
يورو، يكفي اإلذن  500،2قيمتھا عن 

بالصرف المقرون بعرض األسعار من 
الموّرد والفاتورة المالزمة له لتوثيق 

  العقد.
 

ال يجوز تفسير اشتراط عقود الشراء الكتابية على أنّه تقييد 
البيانات إلكترونياً. وعلى مدير شؤون الستخدام وسيلة لتبادل 

وسيلة لتبادل البيانات إلكترونياً،  ية، قبل استخدام أاإلدار
التأكد من قدرة نظام التبادل اإللكتروني للبيانات على ضمان 

   موثوقية المعلومات وسريتھا.
 

العقود المبَرمة مع األفراد
 
األفراد التي تتجاوز قيمتھا اإلجمالية  مة معالمبرَ  العقود  في

يورو في السنة التقويمية، تجري عملية  000،50
ما لم يعطي األمين العام اإلذن بالقيام بغير ذلك  ،اختيار

  (ب). 6.35وفقاً للمادة 
 
 

 السفر
 

 السفر. توجيھاتيحدد  القواعدبھذه  المرفق األول 6.39
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عقود الدراسة
 

يشكل األمين العام لجنة اختيار للنظر في أي عقود  6.24
آالف دوالر  5للدراسة أو طلبات تبلغ أو تتجاوز 

أمريكي. وتقدم لجنة اإلختيار المشورة لألمين العام 
بشأن وضع قائمة المؤسسات أو المستشارين 

 الالزمين للمنافسة والختيار الفائز بالعقد.
  

 السفر
 

طي ھذه األحكام مرفق يحدد اجراءات مدفوعات  6.25
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 المنشورات
 

 توجيھاتيحدد  القواعدبھذه  المرفق الثاني 6.40
المبيعات والجرد وغيرھا من اإلجراءات ذات 

  .الصلة بالمنشورات

السفر. ولألمين العام، إذا دعت الحاجة، أن يضيف 
ھذا المرفق أو أن يعدل أو يحذف  احكاما جديدة على

أحكاما قائمة. ويجري إعالم المجلس التنفيذي بكل 
  التعديالت التي تطرأ على ھذا المرفق.

 
 المنشورات

 
تكون إجراءات مدفوعات المنشورات، التي يضعھا  6.26

األمين العام، موضوع مرفق بھذه األحكام. ولألمين 
ما جديدة العام، إذا دعت الحاجة، أن يضيف احكا

على ھذا المرفق أو أن يعدل أو يحذف أحكاما قائمة. 
ويجري إعالم المجلس التنفيذي بكل التعديالت التي 

 تطرأ على ھذا المرفق.
 

بشأن المنشورات دون مفعول  26- 6(مالحظة: يبقى الحكم 
إلى أن يتم إنجاز األحكام التي تنظم ھذه المادة وتقديمھا إلى 

 14ا.)المجلس من أجل اعتمادھ
   

  الفصل السابع
 

  الحسابات والبيانات المالية
 

 7القاعدة المالية المفصلة 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
  
  
 

 الرقابة الداخلية
 

شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين العام يكون مدير  6.27
عن إجراء وصيانة رقابة داخلية فعالة للمعامالت 
المالية ولكل العمليات األخرى ذات الصلة بإيرادات 

  المنظمة ونفقاتھا.

  الفصل السابع
 

  الحسابات والبيانات المالية
 

  14المادة 
  
ات الضرورية يكون األمين العام مسؤوال عن الحساب )1

بيانات بھا في نھاية كل سنة مالية. وعن إعداد 
وتعرض ھذه البيانات وفقا للمعايير المحاسبية 
الدولية للقطاع العام، فتشكل مالحظات تفسيرية 

 :وھي تشمل .وملخصا بسياسات المحاسبة الھامة
  

                                            
  ).1997أيار/مايو  21-20رة الخامسة والخمسين للمجلس التنفيذي  (مانيال، الفيليبين، ) للدوCE/55/4(d) Add.1الوثيقة ( 12
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 الحسابات

 
يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين  7.01

العام عن إقامة وحفظ كل الحسابات الرسمية 
  للمنظمة.

 
يجري تدوين اإللتزامات في حسابات السنة  7.02

 .باإللتزامات خاللھاالتي يتم التعھد  المالية
 

إلى حسابات السنة  والعائدات تنسب اإليرادات 7.03
 .5وفقا للقاعدة المالية المفصلة  ماليةال
  
 

التي تم  الماليةفي حسابات السنة  اإلنفاقيسجل  7.04
 فيھا.

 
تشمل الحسابات الحسابات العامة، وحسابات  7.05

الميزانية، وحسابات الخزانة التي تعد على 
 المالية الدورية.أساسھا البيانات 

 
تستند كل الحسابات إلى وثائق يحتفظ بھا كجزء ال  7.06

 يتجزأ من الحسابات الرسمية للمنظمة.
 

تحفظ سجالت الحسابات لفترة ال تقل عن عشر  7.07
سنوات. وتحفظ الوثائق التي تستند إليھا اإليرادات 
والنفقات إلى أن تقرھا الجمعية العامة للمنظمة 

تقل عن خمس سنوات.  إقرارا نھائيا ولفترة ال
وبعد انقضاء ھذه اآلجال، يجوز إتالف ھذه 

 السجالت والوثائق بإذن من األمين العام.
  
 

 
 الحسابات

 
يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوال أمام األمين العام  6.28

  عن إقامة وحفظ كل الحسابات الرسمية للمنظمة.
 

 
يجري تدوين اإللتزامات في حسابات السنة  6.29

  التقويمية التي يتم التعھد باإللتزامات خاللھا.
 

تنسب اإليرادات إلى حسابات السنة التقويمية التي  6.30
 يتم استالم التحويالت خاللھا.

 
  

يجري تدوين النفقات في حسابات السنة التقويمية  6.31
 التي تتم النفقات خاللھا.

 
تشمل الحسابات الحسابات العامة، وحسابات  6.32

الميزانية، وحسابات الخزانة التي تعد على أساسھا 
 البيانات المالية الدورية.

 
تستند كل الحسابات إلى وثائق يحتفظ بھا كجزء ال  6.33

 يتجزأ من الحسابات الرسمية للمنظمة.
 

تحفظ سجالت الحسابات لفترة ال تقل عن عشر  6.34
وتحفظ الوثائق التي تستند إليھا اإليرادات  سنوات.

والنفقات إلى أن تقرھا الجمعية العامة للمنظمة 
إقرارا نھائيا ولفترة ال تقل عن خمس سنوات. وبعد 
انقضاء ھذه اآلجال، يجوز إتالف ھذه السجالت 

 والوثائق بإذن من األمين العام.
  
 

 بيان الوضع المالي،  )أ 
 بيان األداء المالي،  )ب 
 األصول/الموجودات،بيان التغيرات في   )ج 
 بيان السيولة النقدية،  )د 
 بيان مقارنة حسابات الميزانية بالحسابات الفعلية،  )ه 
مالحظات، بما فيھا ملخص لسياسات المحاسبة   )و 

 الھامة.
 

 ويقدم األمين العام أيضا: )2
 

ونفقات كل الصناديق، كما جرت  عائدات أ) 
 )؛3( 4بموجب المادة 

 
 بما في ذلك:وضع اعتمادات الميزانية،  ب) 

 
 المبلغ األصلي العتمادات الميزانية؛ )1(
االعتمادات كما عدلت بعدما جرى من  )2(

 تحويل؛
األرصدة، إن وجدت، غير تلك التي  )3(

 صوتت عليھا الجمعية؛
المبالغ المصروفة من ھذه االعتمادات  )4(

 أو من أي رصيد آخر؛
 
أيضا أي معلومات تعتبر مناسبة  األمين العاميقدم  )3

 للداللة على الوضع المالي للمنظمة.
 
 وتعرض وبياناتھا المالية حسابات المنظمة تحفظ )4

. ويجوز لألمين العام، إذا اعتبر ذلك باليورو
ضروريا، حفظ الحسابات بعمالت أخرى، شرط أال 
يترتب على ذلك تكاليف إضافية يتحملھا أعضاء 

  .المنظمة
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  الحسابات العامة
 

، والنقود العائدات والنفقاتتسجل الحسابات العامة  7.08
في المصارف، واإلستثمارات، والمستحقات، 

، وأصول أخرى والممتلكات والمنشآت والمعدات
واإلحتياطيات، ومدفوعات، وغيرھا من الخصوم، 

صندوق رأس المال المتداول، وھي تشمل  بما فيھا
وصناديق المساھمات الصناديق اإلستئمانية، 

 ، والحسابات الخاصة، كما ھو محدد.الطوعية
 

 حسابات الخزانة
 

 تتألف حسابات الخزانة من اآلتي: 7.09
 

 البنود النقديةوغيرھا من حسابات نقدية   )أ 
إيرادات المنظمة والمبالغ  التي تبين كل

  ؛المدفوعة
والصناديق  المساھمات الطوعية صندوق  )ب 

 وغيرھا من الحسابات النقدية؛ اإلستئمانية
سجالت اشتراكات األعضاء التي تبين   )ج 

المبالغ المحددة، والتي تم استالمھا، والتي 
 لم يتم تحصيلھا؛

رأس المال سلفات األعضاء إلى صندوق ب  )د 
المتداول، مع تبيان المبالغ المحددة، والتي 

 تم استالمھا، والتي لم يتم تحصيلھا؛
الدفتر األستاذ لإلستثمارات، مع إعطاء   )ه 

تفاصيل كاملة عن كل اإلستثمارات التي 
 قامت بھا المنظمة.

  
 

 البيانات المالية
 

  الحسابات العامة
 

يرادات والنفقات مبوبة، اإلتدِون الحسابات العامة  6.35
والنقود في المصارف، واإلستثمارات، واإليرادات 
المستحقة وغيرھا من األصول، والمدفوعات 
المترتبة وغيرھا من الخصوم، وصندوق رأس 
المال المتداول، والصنادق اإلستئمانية أو الحسابات 

 الخاصة وفق إنشائھا.
 
 

 حسابات الخزانة
 

 اآلتي:تتألف حسابات الخزانة من  6.36
 

الحسابات النقدية التي تبين كل إيرادات   )أ 
 المنظمة ومدفوعاتھا؛

 
الحسابات اإلستئمانية وغيرھا من الحسابات   )ب 

النقدية الخاصة، علما أن إدارتھا تخضع 
 لقواعد خاصة؛

سجالت اشتراكات األعضاء التي تبين   )ج 
المبالغ المحددة، والتي تم استالمھا، والتي لم 

 يتم تحصيلھا؛
عضاء إلى صندوق رأس المال سلفات األ  )د 

المتداول، مع تبيان المبالغ المحددة، والتي تم 
 استالمھا، والتي لم يتم تحصيلھا؛

الدفتر األستاذ لإلستثمارات، مع إعطاء   )ه 
تفاصيل كاملة عن كل اإلستثمارات التي 

 قامت بھا المنظمة.
 

 البيانات المالية
 

  حساب منفصل لكل صندوق استئماني. يحفظ )5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كل سنة مالية من  البيانات الماليةيقدم األمين العام  )6

كل فترة مالية إلى مراجعي الحسابات الخارجيين 
آذار/مارس  31بحلول  15المنتخبين بموجب المادة 
 التالي لتلك السنة المالية.

 
 30لول يقدم األمين العام إلى المجلس، بح )7

 المراَجعة البيانات الماليةنيسان/أبريل من كل عام، 
النھائي لحسابات السنة المالية السابقة. ويقدم األمين 
العام أيضا إلى المجلس مرتين في السنة بيانا ماليا 

 مرحليا.
  
  
  
توضع مكاسب تقلب أسعار العمالت في الصندوق  )8
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يقوم مدير شؤون اإلدارة بتزويد األمين العام بما 7.10
 :يأتي

 
 بيانات دورية عن السيولة المتوافرة؛  )أ 

 
 بيانات دورية عن وضع الميزانية، تبين:  )ب 

 المخصصات المحددة؛ )1(
اإللتزامات التي تم التعھد بھا  )2(

 والتي تم صرفھا؛
 النفقات؛ )3(
 األرصدة غير المفروضة؛ )4(

 بيانات دورية تبين:  )ج 
 اإلشتراكات المترتبة؛ )1(
وضع السلفات إلى صندوق رأس  )2(

 المال المتداول؛
العمليات والوضع المالي لصندوق  )3(

 رأس المال المتداول؛
وضع الصناديق الخاصة األخرى،  )4(

 .إن وجدت
 

 بيانات دورية تبين:  )د 
صندوق المساھمات وضع  )1(

 ،الطوعية
 وضع الصناديق اإلستئمانية. )2(

 
 13لغاية  بياناتبالسرعة الممكنة كل سنة،   )ه 

  :على النحو اآلتيكانون األول/ديسمبر 
  
  

ومالحظات لكل فترة بيانات مالية  )1(
مالية كما ھو مطلوب بموجب 

) من النظام المالي، 1(14المادة 

بما يقوم مدير شؤون اإلدارة بتزويد األمين العام  6.37
 :يأتي

 
 بيانات دورية عن السيولة المتوافرة؛  )أ 
 
 بيانات دورية عن وضع الميزانية، تبين:  )ب 

 المخصصات المحددة؛ )1(
اإللتزامات التي تم التعھد بھا  )2(

 والتي تم صرفھا؛
 النفقات؛ )3(
 األرصدة غير المفروضة؛ )4(

 بيانات دورية تبين:  )ج 
 اإلشتراكات المترتبة؛ )1(
وضع السلفات إلى صندوق رأس  )2(

 المتداول؛المال 
العمليات والوضع المالي لصندوق  )3(

 رأس المال المتداول؛
وضع الصناديق الخاصة األخرى،  )4(

 .إن وجدت
 
 
  
 
 
 

بالسرعة الممكنة كل سنة، بيان مفصل   )د 
كانون  13لألصول والخصوم لغاية 

األول/ديسمبر. وباإلضافة إلى ھذا البيان، 
 يتم إصدار:

 
بيان ملخص لإليرادات  )1(

 والنفقات؛

 .العام وتنسب الخسائر إليه
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بما في ذلك معلومات مقارنة عن 
 الفترة المالية السابقة؛

بيان للميزانية يظھر اإلعتمادات  )2(
التي تم التصويت عليھا، 
والمخصصات التي أقرت، 

 والنفقات التي صرفت؛
 

 قانونية مستحقةبيان التزامات  )3(
كانون األول/ديسمبر  31لغاية 

على تنسب إلى اعتمادات الميزانية 
شھرا  12أن تبقى متوافرة لفترة 

 إضافية؛
 
  
  
 

بيان عن اإللتزامات القانونية  )4(
كانون  31المترتبة لغاية 

األول/ديسمبر، وھي تنسب إلى 
 اعتمادات السنة التالية؛

بيان عن الصناديق اإلستئمانية  )5(
 الطوعيةواحتياطي المساھمات 

بيان لصندوق رأس المال المتداول  )6(
يبين إنشاءھا ومكوناتھا، والسلفات 
التي تصرف منھا والنقود 

 المتوافرة؛
وغيرھا من بيان بخسائر النقود  )7(

التي تم تكبدھا في بحر األصول 
السنة، مع اإلشارة إلى كيفية 

 معالجتھا ضمن الحسابات؛
 

 
 
 
للميزانية يظھر اإلعتمادات  بيان )2(

التي تم التصويت عليھا، 
والمخصصات التي أقرت، 

 والنفقات التي صرفت؛
كانون  31بيان التزامات لغاية  )3(

األول/ديسمبر، تحدد له 
اإلحتياطات، على أن تبقى ھذه 

 12اإلحتياطات متوافرة لفترة 
شھرا إضافية؛ وتشمل ھذه 
اإللتزامات طلبات للسلع أو 

كون قد قبلت خطيا الخدمات ت
 31من أجل استالمھا بحلول 

 كانون األول/ديسمبر؛
بيان عن اإللتزامات القانونية  )4(

كانون  31المترتبة لغاية 
األول/ديسمبر، وھي تنسب إلى 

 اعتمادات السنة التالية؛
بيان الصناديق اإلستئمانية  )5(

 وغيرھا من الصناديق الخاصة؛
بيان لصندوق رأس المال  )6(

إنشاءھا المتداول يبين 
ومكوناتھا، والسلفات التي 
 تصرف منھا والنقود المتوافرة؛

بيان بخسائر المخزونات والنقود  )7(
التي تم تكبدھا في بحر السنة، 
مع اإلشارة إلى كيفية معالجتھا 

 ضمن الحسابات؛

الفصل الثامن  الحكم المالي المفصل السابع الفصل الثامن
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 المراجعة الخارجية للحسابات

 
تخضع جميع الصناديق والحسابات التابعة لمنظمة السياحة 

 وصندوق الصندوق العام، بما فيھا العالمية
 المساھمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية،

ي الحسابات من قبل مراجعَ  كل سنة للمراجعة
 ين لدى المنظمة.الخارجيَ 

 
 مراجعة الحسابات

 
وفقا لإلجراء المتبع، تعين الجمعية مراجعين   7.01

للحسابات يكونان مواطنين من دول أعضاء 
ويقومان بوظيفة مراقبة الحسابات العامة في 

  بلديھما.
  

 نطاق مراجعة الحسابات
 

يجوز توفير المعلومات التي يعتبرھا األمين العام   7.02
السيما الملفات الطبية أو حساسة أو المصنفة سرية، 

تفاصيل حياة الموظفين الخاصة، إلى مراجعي 
الحسابات فقط إذا طلبت بصورة محددة ألغراض 

  المراقبة التي يقومون بھا.
 

 
 المراجعة الخارجية للحسابات

 
  15المادة 

تنتخب الجمعية، بناء على توصية المجلس، مراجعين  )1
أعضائھا الفاعلين، من أجل  اثنين للحسابات من بين

 مراجعة حسابات المنظمة.
 
ينتخب مراجعا الحسابات لوالية تدوم سنتين وتكون  )2

 قابلة للتجديد.
 
 

 16المادة 
 
تجري مراجعة الحسابات كل سنة تماشيا مع مقاييس  )1

مراجعة الحسابات الشائعة والمقبولة عموما، 
وتخضع ألي توجيھات خاصة من قبل الجمعية 
العامة وفقا لما يحدد من مھام وصالحيات إضافية في 

 مرفق ھذا النظام المالي.
 
باإلضافة إلى مراجعة الحسابات، لمراجَعي  )2

الحسابات اإلدالء بأي مالحظات يعتبرانھا ضرورية 
بالنسبة لفعالية اإلجراءات المالية واإلدارة، ولنظام 

تب المحاسبة، والضوابط المالية الداخلية، وما يتر
عموما من نتائج مالية على الممارسات اإلدارية. 
ويؤدي مراجعا الحسابات واجباتھما وفقا ألحكام 

 ) من النظام األساسي.2( 36المادة 
 
يكون مراجعا الحسابات مستقلَين ومسؤولَين فقط عن  )3

 القيام بمراجعة الحسابات.
 
للمجلس أن يطلب من مراجَعي الحسابات القيام )4
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تبارات المحددة والتقدم بتقارير منفصلة ببعض االخ
 عن نتائجھا.

 
يوفر األمين العام لمراجَعي الحسابات التسھيالت  )5

 التي يتطلبانھا للقيام بمراجعة الحسابات.
 

  17المادة 
 
يقدم مراجعا الحسابات تقريرا عن مراجعة الحسابات  )1

للبيانات المالية والجداول ذات الصلة، وتتضمن ھذه 
 المعلومات التي يعتبرانھا ضرورية.

 
يرسل تقرير مراجعي الحسابات إلى المجلس، مقترنا  )2

بالبيانات المالية المراَجعة، وفقا ألي توجيھات 
تعطيھا الجمعية. ويتفحص المجلس البيانات المالية 
وتقارير مراجعة الحسابات، ثم يحيلھا إلى الجمعية 

 مع التعليقات التي يعتبرھا مناسبة.
 
تجري مراجعة الحسابات وفقا لألحكام التي ينص  )3

 عليھا مرفق ھذا النظام المالي.
 

  18المادة 
 

يدخل ھذا النظام المالي حيز النفاذ بتاريخ إقراره من  
 .قبل الجمعية العامة
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   مرفقات بالنظام المالي لمنظمة السياحة العالمية
 

  السفرتوجيھات  –المرفق األول 
 

لة   )6.39(وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ
ھدف ھذه التوجيھات ھو وصف المعايير واإلجراءات  .1

المرعية في ما يتعلق برحالت السفر الرسمية خارج 
مركز العمل وكذلك سفر الموظفين وأسرھم  منطقة

بموجب النظامين اإلداري واألساسي للمنظمة 
 ).21 النظامان اإلداري واألساسي للموظفين(

 
 فئات السفر

 
 فئات السفر الرسمي إلى: تنقسم .2

 
ة: السفر في مھام رسمية )1(  السفر بمھمَّ
استحقاقات السفر: السفر عند التعيين، والسفر عند  )2(

انتھاء الخدمة، والسفر في إجازة زيارة الوطن، 
 والسفر لغرض التعليم.

   مرفقات بالنظام المالي لمنظمة السياحة العالمية 
 

 المرفق األول
 
، معا وعلى الخارجيانيقوم مراجعا الحسابات  )1

المنظمة، بما في ذلك كل انفراد، بمراجعة حسابات 
 الصناديق االستئمانية، لكي يطمئنوا إلى أن:

 
البيانات المالية تتماشى مع ما يرد في دفاتر  أ) 

 المنظمة وسجالتھا؛
 

المعامالت المالية التي تتجلى في البيانات  ب) 
تتماشى مع قواعد التمويل والنظام المالي، 
ومع بنود الميزانية وغيرھا من التوجيھات 

 السارية؛
السندات واألموال المودعة في المصارف  ج) 

والموجودة بمتناول اليد قد تم التحقق منھا 
بشھادات يتم استالمھا مباشرة من الجھات 

 الوديعة، او عن طريق عدھا فعليا.
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  األھلية للسفر

  
ة على الموظفين  .3 والمعاونين (بما تنطبق فئة السفر بمھمَّ

في ذلك أولئك الذين يعملون بعيداً عن المقّر العام)، 
وعلى الخبراء الذين يشاركون في اجتماعاٍت رسمية 
وتقنية، وأعضاء الھيئات اإلدارية والھيئات الفرعية. 
وتنطبق فئة استحقاقات السفر على الموظفين وأفراد 

 ن.أسرھم، وفقاً للنظامين اإلداري واألساسي للموظفي
 

تقع على عاتق المسافرين مسؤولية إثبات إتمام السفر  .4
على النحو المقرر واالحتفاظ باألدلة الالزمة ألغراض 
مراجعة الحسابات إلى حين االعتماد النھائي لحسابات 

 المنظمة من قبل الجمعية العامة.
 

 اإلذن بالسفر
 
ينبغي الحصول على إذٍن بجميع رحالت السفر  .5

األمين العام. وال يجوز حجز تذكرة الرسمية من قبل 
 السفر أو دفع بدل اإلقامة اليومي من دون ھذا اإلذن.

 
 معايير السفر واإلقامة

 
 واسطة النقل

 
ينبغي أن تتخذ القرارات المتعلقة بواسطة السفر استناداً  .6

إلى معياري االقتصاد والكفاءة مع اللجوء إلى خيار 
 حيث التكلفة.السفر الذي يحقِّق أعلى فعالية من 

 
 يحّق لألمين العام أن يسافر في الدرجة األولى. .7

 
ُتعتمد في السفر الجوي الدرجة االقتصادية مع اختيار  .8

 
الضوابط الداخلية، بما فيھا المراجعة الداخلية  د) 

 للحسابات، كافية؛
 

ئض والعجز قد كل األصول والخصوم والفوا ه) 
تم تسجيلھا وفقا إلجراءات ترضي مراجعي 

  الحسابات.
  
فقط دون غيرھما  الخارجيينلمراجعي الحسابات  )2

صالحية قبول كامل أو بعض الشھادات وغيرھا من 
وثائق اإلثبات التي يقدمھا األمين العام، ولھما أن 
يتفحصا بالتفصيل وأن يتثبتا مما يختارانه من 
السجالت المالية، بما فيھا ما يتصل باإلمدادات 

 والمعدات.
 
تكون الدفاتر والسجالت وغيرھا من الوثائق التي  )3

ضرورية ألداء  الخارجيانراھا مراجعا الحسابات ي
عملھما في متناولھما بحرية. ويحترم مراجعا 
الحسابات الطابع السري لما يوضع في تصرفھما من 
معلومات مصنفة سرية، فال يستخدمانھا إال لما له 

 صلة مباشرة بمراجعة الحسابات.
 
أي سلطة في  الخارجيينال يكون لمراجعي الحسابات  )4

، والبيانات الماليةفض أي بند من بنود الحسابات ر
بل ينبھان األمين العام إلى اتخاذ اإلجراء المناسب 

 بشأن أي معاملة يشكان بشرعيتھا أو بسالمتھا.
 
حول عن رأيھما  الخارجيانيعبر مراجعا الحسابات  )5

البيانات المالية. فيشمل الرأي العناصر األساسية 
 اآلتية:

 
 البيانات المالية المراَجعة؛تحديد   )أ 
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أقصر الطرق المباشرة وأقلھا كلفًة وفقاً لما يحدده مدير 
ً مع معايير األمم المتحدة،  الشؤون اإلدارية. وانسجاما

صادية يمكن منح درجة واحدة أعلى من الدرجة االقت
 في الرحالت التي تدوم تسع ساعاٍت أو أكثر.

 
ُتعتمد في السفر براً وبحراً وبواسطة السكك الحديدية  .9

درجة معادلة للدرجة االقتصادية باستثناء الرحالت 
التي تدوم تسع ساعاٍت أو أكثر، حيث يمكن عندئٍذ منح 
درجة واحدة أعلى من الدرجة االقتصادية. عند وجود 

رة  كالبرنامج الزمني والظروف األمنية ظروف مبرِّ
إلخ.، يجوز لألمين العام أن يرفع درجة السفر بناًء 

 على توصية مدير الشؤون اإلدارية.
 

يجوز أن يتم السفر بواسطة سيارة خاصة بناًء على  .10
طلب الموظف إذا كانت التكلفة ال تتعدى تكلفة خيار 
السفر الذي يحقِّق أعلى جدوى اقتصادية بحسب 

يبات التي تتخذھا المنظمة للسفر جواً أو براً أو الترت
ا سداد تكاليف  بحراً أو بواسطة السكك الحديدية. أمَّ
ة، فيتم احتسابه وفقاً  السفر بواسطة سيارة خاصَّ

 لمعدالت المسافة المقطوعة التي يحددھا األمين العام.
 

 الفنادق
 

د للمسافرين النفقات التي يتكبدونھا في مكان  .11 اإلقامة ُتسدَّ
ً لمعدالت بدل اإلقامة اليومي التي  الذي يختارونه وفقا
دھا لجنة الخدمة المدنية الدولية كما ھو وارد في  تحدِّ

من ھذا المرفق. ويجوز لألمين العام بصورٍة  21المادة 
استثنائية وبناًء على توصية مدير الشؤون اإلدارية أن 

ً أعلى لتسديد ھذه النفقات عند و جود يمنح تعويضا
د. رة، ويجب حجز فندق محدَّ  ظروف مبرِّ

 
التغيير في درجات السفر المقررة ومعايير اإلقامة ضمن فئة 

 
إشارة إلى مسؤولية األمين العام ومسؤولية   )ب 

 مرجعي الحسابات الخارجيين؛
 

إشارة إلى مقاييس مراجعة الحسابات   )ج 
 المتبعة؛

 
 وصف للعمل الذي يتم القيام به؛  )د 
تعبير عن رأي بالبيانات المالية حول ما إذا   )ه 

 كانت:
 

البيانات المالية تعرض بإنصاف  )1(
المالي بنھاية الفترة ونتائج الوضع 

 عمليات الفترة؛
قد تم إعداد البيانات المالية وفقا  )2(

 لسياسات المحاسبة المبينة؛
تم تطبيق سياسات المحاسبة على  )3(

أساس يتماشى مع أسس السنة 
 المالية السابقة؛

 
تعبير عن رأي حول امتثال المعامالت إلى   )و 

 النظام المالي والسلطة التشريعية؛
 

 الرأي؛تاريخ   )ز 
 

 إسم ومنصب مراجعي الحسابات الخارجيين؛  )ح 
 

وإذا لزم األمر، إشارة إلى تقرير مراجعي   )ط 
 .الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية

 
 الخارجيينينبغي أن يشير تقرير مراجعي الحسابات  )6

 عن البيانات المالية إلى ما يلي:
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ة   السفر بمھمَّ
 

إذا رغب الموظف في السفر أو في اتخاذ إقامٍة بدرجٍة  .12
أعلى من تلك الممنوحة له، يجوز لألمين العام أن 
يمنحه اإلذن بذلك شرط أن يقوم ھو بتسديد فارق 

 فة. التكل
 

يؤذن باالستثناءات من واسطة السفر بالنسبة إلى فئة  .13
ة من قبل األمين العام عند وجود ظروف  السفر بمھمَّ
ر ذلك كوضع المسافر الطبيٍ، وعدم توافر  ة تبرِّ خاصَّ
الدرجة المعتمدة، وسفر الشخصيات البارزة، وسفر 
األشخاص الذين يقدمون خدمات مجانية، والرحالت 

 طبيعة شاقة. التي تعتبر ذات
 

ة السفر وفترات االستراحة   مدَّ
 

ة السفر   مدَّ
 

ة السفر على أساس أقصر الطرق المباشرة  .14 ُتحتسب مدَّ
وأقلھا كلفًة؛ وأي فترة إضافية ُتقتطع من إجازة 
الموظف السنوية أو من األجر في حال كان المسافر 

 معاوناً.
 

إذا رغب المسافر في أخذ إجازة خالل رحلة السفر  .15
ة، ينبغي له اإلفصاح عن تواريخ اإلجازة عند  بمھمَّ
تقديم طلب السفر الرسمي والحصول على توقيع 
المعنيين على مذكرة إجازته الرسمية قبل المغادرة في 

 الرحلة.
 

  فترات االستراحة
 

في الغالب،  بالنسبة إلى السفر جواً أو عن طريق الجو .16

 
 نوع التدقيق ونطاقه؛ أ) 

 
على كمال أو دقة المسائل التي تؤثر  ب) 

 الحسابات، ويشمل ذلك حين يقتضي األمر:
 

معلومات ضرورية لقراءة الحسابات  )1(
 قراءة سليمة؛

أي مبالغ كان من المفروض أن يتم  )2(
 استالمھا لكنھا لم تدخل في الحسابات؛

أي مبالغ خاضعة اللتزامات إنفاق  )3(
قانونية أو طارئة لكنھا لم تسجل أو 

 نات المالية؛تتجلى في البيا
النفقات التي ال تقترن كما يجب بوثائق  )4(

 تبررھا؛
ما إذا كانت دفاتر المحاسبة محفوظة  )5(

كما يجب؛ وينبغي أن يشار إلى 
الحاالت حيث ينحرف العرض المادي 
لبيانات الحسابات عن مبادئ المحاسبة 

 المقبولة عموما؛
 

ئل وينبغي أن تحاط الجمعية العامة علما بالمسا ج) 
 التالية:

 
 حاالت الغش أو الغش المزعوم؛ )1(
التبذير أو إنفاق أموال المنظمة أو   )2(

أصولھا األخرى بشكل غير سليم 
(حتى لو كانت حسابات المعامالت 

 سليمة)؛
اإلنفاق الذي من شأنه أن يضطر  )3(

المنظمة الحقا إلى تسديد مبالغ مالية 
 ضخمة؛
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قبل بدء يحّق للمسافر االستفادة من فترات استراحة 
 مھامه أو بمحطة توقف ألغراض االستراحة كما يلي:

 
رة تتراوح بين  )1( ة السفر المقرَّ إذا كانت مدَّ

عشرة واثنتي عشرة ساعة، ال يكون المسافر 
ً ببدء مھامه في  في الظروف العادية ُملزما

 الساعات اإلثنتي عشرة التالية لوصوله.
ة الرحلة، بعد محطة توقف ال  )2( إذا كانت مدَّ

تتخطى اثنتي عشرة ساعة، تتجاوز عشرة 
ساعات، ال يكون على المسافر تولي مھامه 
في الساعات االثنتي عشرة التالية لوصوله 
(نصف يوم في رحلة الذھاب ونصف يوم في 
ً إالَّ إذا  رحلة اإلياب). وال يكون ذلك ساريا
ة السفر قبل محطة التوقف أكثر من  كانت مدَّ

 عشرة ساعات.
ة السفر تتجاوز اثنتي عشرة إذا كانت مدَّ  )3(

ساعة، ال يكون على المسافر في الظروف 
العادية أن يتولى مھامه في الساعات األربعة 
والعشرين (يوم واحد) التالية لوصوله إلى 

 المكان المقصود.
ال يحق للمسافر االستفادة من فترة استراحة  )4(

في رحالت السفر النھارية التي تدوم ألقل من 
 عشرة ساعات.

إذا وقعت فترة االستراحة في يوم عطلٍة  )5(
رسمية، أو يومي السبت أو األحد، ال ُيمنح 

 المسافر يوم إجازة كتعويٍض عن ذلك.
ة في يوٍم ال  )6( إذا ُطلَب من الموظف السفر بمھمَّ

عمل فيه، ال ُيمنح أي إجازة تعويضية عن 
 ذلك.

بالنسبة إلى الرحالت الجوية الطويلة (عشرة  )7(
اعة)، ال ُيدفع أي بدل إلى اثنتي عشرة س

 إقامة ليوم إضافي عوضاً عن يوم االستراحة.

أي عيب في النظام العام أو المواد  )4(
التي بحكمھا تضبط المفصلة 

اإليرادات والنفقات أو اإلمدادات 
 والمعدات؛

النفقات التي ال تتماشى مع مقاصد  )5(
الجمعية العامة، بعد مراعاة التحويالت 
التي تجري بإذن كما يجب داخل 

 الميزانية؛
اإلفراط في إنفاق االعتمادات، مع  )6(

مراعاة التعديالت الناجمة عن 
اخل التحويالت التي تجري كما يجب د

 الميزانية؛
 النفقات التي ال يؤذن بھا كما يلزم؛ )7(

دقة أو عدم دقة حسابات سجالت اإلمدادات  د) 
والمعدات، كما يحدد بجرد الموجودات وتفحص 

 السجالت؛
 

إذا كان األمر مناسبا، المعامالت المسجلة في  ه) 
حسابات السنة الفائتة والتي تم الحصول على 

المعامالت المقرر معلومات جديدة عنھا، أو 
إجراؤھا في سنة الحقة والتي يبدو مستحسنا 

 أن تطلع الجمعية العامة عليھا مسبقا.
 
أن يدليا إلى الجمعية  الخارجيينلمراجعي الحسابات  )7

العامة أو إلى األمين العام بما يرونه مناسبا من 
مالحظات تتعلق بما يستنتجانه من مراجعة الحسابات 

  أو بالتقرير المالي الذي يقدمه األمين العام.
 
 الخارجيينكلما ضاق المجال بمراجعي الحسابات  )8

خالل القيام بعملھما أو عجزا عن الحصول على ما 
من وثائق اإلثبات، يجب عليھما أن يذكرا ذلك  يكفي

في تقريرھما وأن يوضحا أسباب تعليقاتھما 



CE/95/3(II)(a) Add.1 
 

 

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 
 

58 

 
  التغييرات في رحالت السفر الرسمية

 
إنَّ أي تغييرات في رحالت السفر الرسمية المأذون بھا  .17

ً قبل إجراء الرحلة. وال ُيعَمل بھذه  يجب رفعھا خطيا
 التغييرات إالّ بعد موافقة األمين العام عليھا.

 
رحلة السفر الرسمية، يجب اإلبالغ خطياً  عند انتھاء .18

عن أي تغييرات طرأت على ترتيبات السفر بسبب 
وقوع ظروف مفاجئة بعد بدء الرحلة الرسمية، وال 
سيَّما أي تغيير من شأنه أن يؤثر على احتساب بدل 

د في المادة  أدناه، وذلك  21اإلقامة اليومي كما ھو ُمحدَّ
ھاء الرحلة للحصول في غضون أسبوعين من تاريخ انت

 على الموافقة ذات الصلة.
 

 سلفات السفر
 

 بدل اإلقامة اليومي (البدل اليومي)
 

ُيدفع بدل اإلقامة اليومي (أو البدل اليومي) وفقاً  .19
دة من قبل األمم المتحدة عبر لجنة  للمعدالت الُمحدَّ

 الخدمة المدنية الدولية.
 

أربعة ُيحتَسب بدل اإلقامة اليومي على أساس كل  .20
وعشرين ساعة، بحيث يؤخذ الحساب بالليالي التي 
يمضيھا الموظف بعيداً عن مركز العمل. إذا كانت 
رحلتا الذھاب واإلياب في اليوم نفسه من دون الحاجة 
ة السفر ال تقل عن عشرة ساعة، ُيدَفع  إلى المبيت ومدَّ
ا إذا كانت رحلتا الذھاب  نصف بدل اإلقامة اليومي. أمَّ

في أيام مختلفة، ودعت الحاجة إلى المبيت واإلياب 
لليلٍة واحدة على األقل، وكان ھناك فارق بين وقت 
المغادرة ووقت الوصول ال يقل عن عشرة ساعات، 

وانعكاسات ذلك على الوضع المالي وعلى المعامالت 
 المالية المسجلة.

 
، في أي حالة الخارجيانال يوجه مراجعا الحسابات  )9

كانت، النقد في تقريرھما دون أن يعطيا لألمين العام 
 افية لشرح المسألة موضع النقد.أوال فرصة ك

 
ال يتعين على مراجعي الحسابات الخارجيين أن يأتيا  )10

على ذكر أي مسألة يشار إليھا في ما سبق، إذا 
 اعتبرا أن ال أھمية لھا على اإلطالق.



CE/95/3(II)(a) Add.1 
 

 

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 
 

59 

 ُيدفع نصف بدل اإلقامة اليومي.
 

ع بدل اإلقامة اليومي على الشكل التالي: .21  ُيوزَّ
 

نة مجاناً 50 )1( % لإلقامة. إذا كانت اإلقامة مؤمَّ
قبل الحكومة أو الھيئة المضيفة، ُيخفَّض من 

 بدل اإلقامة بالنسبة نفسھا؛
% عشاء؛ 12% غداء؛ 12% للوجبات (30 )2(

ً إذا كانت 6 %فطور). ُيخفَّض البدل أيضا
ً للشروط نفسھا  ً وفقا نة مجانا الوجبات مؤمَّ

) 1المرعية في مسألة اإلقامة (أنظر الفقرة (
 أعاله)؛

ة: % للنفقات المتفرقة في مكا20 )3( ن المھمَّ
نفقات سيارة أجرة، والباص، والقطار، 
والمترو، والمكالمات الھاتفية (محلية) 

 والنفقات العرضية األخرى.
 مصروفات السفر النثرية

 
تغطي المصروفات النثرية تكاليف السفر من وإلى  .22

نقطة الدخول والفندق، وتكون مضافة على بدل اإلقامة 
 اليومي.

 
فر بواسطة وسائل النقل التابعة إذا تأمَّن النقل للمسا .23

لمنظمة السياحة العالمية أو للمنظمة المضيفة، ال تكون 
 مصروفات السفر النثرية مستحقة له.

  
ُتدفع مبالغ بدل اإلقامة اليومي ومصروفات  يجوز أن .24

ً من أجل تبسيط اإلجراءات وتقليل  السفر النثرية سلفا
 تكاليف المعامالت.

 
 مساعدات السفر العينية
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يجوز لألمين العام أن يقبل مساعدات سفر عينية من  .25
الجھات المانحة لخدمة أغراٍض تنسجم مع رسالة 
المنظمة. ويشمل ذلك سفر الموظفين المؤھلين لحضور 
اجتماعات عندما يكون األمين العام قد أذن لھم 

 بالحضور بصفٍة رسمية.
 

ً تذاكر  .26 تشمل مساعدات السفر العينية األكثر شيوعا
واإلقامة ووجبات الطعام وتكاليف السفر المتفرقة  السفر

 األخرى في البلد المقصود.
 

قبل قبول األمين العام لمساعدات السفر العينية، يجب  .27
 التحّقق من:

 رحلة السفر تتصل بمھام المسافر الرسمية؛ أنَّ  )1(
غرض السفر ھو حضور اجتماع أو فعالية  أنَّ  )2(

 مشابھة تنسجم مع رسالة المنظمة؛
 المانحة لمساعدة السفر؛الجھة  )3(
 طبيعة/شكل السفر؛ )4(
أنَّ مساعدات السفر العينية المقدَّمة تتوافق مع  )5(

معايير السفر المعتمدة في منظمة السياحة 
العالمية كما ھو محدَّد في ھذه التوجيھات، 
وكذلك مع القواعد واألنظمة والسياسات 

 المرعية في المنظمة.
لھا،  تكاليف الرحلة، أو أفضل تقدير ممكن )6(

 توازي القيمة العادلة لرحلة مماثلة.
 

 استحقاقات السفر
 

 السفر في إجازة زيارة الوطن
 

إنَّ الموظفين الذين تستحق لھم إجازة زيارة الوطن وفقاً  .28
) من النظام اإلداري للموظفين، 1(18ألحكام المادة 

 تُدفع لھم نفقات السفر الُمحدَّدة في المادة المذكورة.
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السفر المندرجة ضمن السفر في إجازة إنَّ رحالت  .29

زيارة الوطن تُنفذ عادةً بصحبة أفراد األسرة التي 
يتقاضى الموظف عنھا التعويضات العائلية (النظام 

)). يجوز لألمين العام 2(21اإلداري للموظفين، المادة 
بصورة استثنائية أن يأذن ألحد أفراد األسرة بالسفر 

 بشكٍل منفصل.
 

فر المسموح بھا ھي يوٌم واحُد عن كل رحلة إنَّ مدَّة الس .30
ذھاب وإياب تقل عن عشرة ساعات، ويومان اثنان عن 
كل رحلة ذھاب وإياب تزيد عن عشرة ساعات. وإذا 
أذن األمين العام للموظف بالسفر بواسطة سيارته 
ة أو بحراً نزوالً عند طلبه، تُحتسب فترات  الخاصَّ

رةً جواً أو االستراحة على أساس أقصر طريق مباش
 بواسطة السكك الحديدية.

 
في رحالت إجازة زيارة الوطن، ال يُسَمح للموظفين  .31

 بالسفر بدرجة أعلى من الدرجة االقتصادية. 
 

 السفر بغرض التعليم
 

إنَّ الموظفين الذين تستحق لھم مدفوعات السفر بغرض  .32
) من النظام 6(13التعليم بموجب الفقرة (د) من المادَّة 

للموظفين، من أجل متابعة الدراسة في مؤسَّسة اإلداري 
تربوية خارج منطقة مركز العمل، تُسدَّد لھم عن كل 
سنة مدرسية نفقات سفر الولد بين المؤسَّسة التربوية 

ً للفقرة ( ) من 6(13) من المادة 1ومركز العمل وفقا
النظام اإلداري للموظفين، شرط أالَّ تقل الفترة الفاصلة 

ميتين على المنظمة تغطية تكاليفھا عن بين رحلتين رس
 ستة أشھر.

 
 السفر عند التعيين وعند انتھاء الخدمة
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إنَّ الموظَّفين الذين يستحق لھم السفر عند التعيين وعند  .33

انتھاء الخدمة، تُدفع لھم نفقات السفر الُمحدَّدة في المادة 
 ) من النظام اإلداري للموظفين.1(21

 
المندرجة ضمن السفر عند التعيين إنَّ رحالت السفر  .34

والسفر عند انتھاء الخدمة تُنفذ عادةً بصحبة أفراد 
األسرة التي يتقاضى الموظف عنھا التعويضات العائلية 

)). يجوز 2(21(النظام اإلداري للموظفين، المادة 
لألمين العام بصورة استثنائية أن يأذن ألحد أفراد 

 األسرة بالسفر بشكٍل منفصل.
 

دفَع أي بدل إقامة يومي عن رحالت السفر التي ال يُ  .35
طار استحقاقات السفر (السفر عند تجري ضمن إ

التعيين، والسفر عند انتھاء الخدمة، والسفر في إجازة 
 زيارة الوطن، والسفر بغرض التعليم).

 
 خيار دفع مبلغ مقطوع لقاء السفر

 
 عند السفر بمھمَّة، يجوز أن تُمنح للمعاونين الخارجيين .36

الذين يعملون بعيداً عن المقر العام، والخبراء الذين 
يشاركون في اجتماعات رسمية وتقنية، وأعضاء 
الھيئات اإلدارية والھيئات الفرعية، مبالغ مقطوعة لقاء 

 السفر عوضاً عن كل المستحقات المتصلة بالرحلة.
 

طوع لقاء السفر ھو عبارة عن مبلغ إنَّ خيار المبلغ المق .37
للمسافر لكي يقوم بنفسه بترتيبات السفر  مالي يُدفَع

ة به. ويُفترض أن يغطي ھذا المبلغ كامل نفقات  الخاصَّ
السفر، بما في ذلك كافة المستحقات ذات الصلة األخرى 
مثل النقل البري داخل المقصد، وبدل اإلقامة اليومي 
عند التوقف في الطريق أثناء السفر، والمصاريف 

وشحن األمتعة الزائدة  النثرية في محطات السفر،
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المصحوبة، وشحن األمتعة غير المصحوبة، والتأمين، 
وتأشيرات الدخول، إلخ. ال تُدفَع أي مبالغ إضافية عند 

 اعتماد ھذا الخيار.
 

 100يجب أالَّ يتخطى المبلغ المالي المقطوع لقاء السفر  .38
في المئة من سعر تذكرة السفر ذات الكفاءة االقتصادية 

في المئة من قيمة بدل اإلقامة اليومي  100 األعلى زائد
ومصروفات السفر النثرية التي ستترتب على رحلة 
السفر المعنية لو كانت المنظمة ھي َمن يتولى القيام 
بالترتيبات. وال يُطبَّق خيار دفع المبلغ المقطوع لقاء 

 السفر على أساس جزئي.
 

عند تطبيق خيار المبلغ المقطوع لقاء السفر، يحق  .39
 للمنظمة أن تطالب المسافر بتقديم أدلة تثبت إتمام السفر.

 
 
 
 

مطالبات تعويض نفقات السفر عدا خيار المبلغ المقطوع 
  لقاء السفر

 
يجوز المطالبة بالنفقات االستثنائية غير المشمولة ضمن  .40

بدل اإلقامة اليومي مثل ضرائب المطارات ورسوم 
اللقاحات جوازات السفر وتأشيرات الدخول وتكاليف 

وسيارات األجرة المستعملة لنقل الوثائق والمواد الثقيلة 
الالزمة للمھمة الرسمية، وتكاليف االتصاالت، إلخ. وإنَّ 
أي شراء يجري ألغراض العمل خالل مھمَّة رسمية 

 ويُطالب بتعويض عنه يعتبر من ممتلكات المنظمة.
 

ينبغي أن تكون جميع طلبات سداد النفقات غير تلك  .41
المشمولة عادةً ضمن بدل اإلقامة اليومي مصحوبةً 
بالفواتير واإليصاالت والقسائم ذات الصلة وبتذاكر 
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السفر، إْن ُوجدت. ويجب أن تُقدَّم مطالبات تعويض 
 نفقات السفر في غضون أسبوعين بعد إتمام الرحلة.

 
إذا تبيَّن، بعد مراجعة مطالبة التعويض، بأنَّ السلفة  .42

تتخطى قيمة نفقات السفر التي يستحق الممنوحة للسفر 
سدادھا، وجب إخطار المسافر بقيمة الدفعة الزائدة، 
على أن تُسترد عبر خصمھا من جدول الرواتب أو 

 اقتطاعھا من دفعات مستحقة أخرى.
 

 السفر الرسمي ضمن منطقة مركز العمل
 

إنَّ حضور أنشطة رسمية داخل منطقة مركز العمل ال  .43
 بمھمَّة.يُعتبر سفراً 

 
ً لمعايير األمم  .44 ً وفقا ً وسليما عندما يكون مركز العمل آمنا

المتحدة، تكون وسائل النقل الُمستعملة ھي وسائل النقل 
العام المناسبة (الميترو والحافالت) إذا كانت متوافرة. 
وفي حاالٍت استثنائية يوافق عليھا األمين العام أو عندما 

ً وسليم ً بحسب معايير األمم ال يكون مركز العمل آمنا ا
المتحدة، يجوز استخدام سيارة األجرة أو السيارة 

ة أو أي واسطة نقل أخرى.   الخاصَّ
 

  توجيھات المنشورات –المرفق الثاني 
  

لة   )6.40(وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ
 

إنَّ نشر وتشاطر المعلومات والمعارف المولَّدة ضمن  .1
ورسالتھا. وتوزيع  المنظمة ھو جزٌء من والية المنظمة

المنشورات ھو أحد الوسائل التي تساھم في تحقيق ھذا 
 الھدف.

 
ھدف ھذه التوجيھات ھو تحديد المعايير واإلجراءات  .2
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المرعية في المسائل والمعامالت المالية المتصلة 
 بالمنشورات.

 
 تعريفات

 
 تُستخدم في ھذه التوجيھات المصطلحات التالية: .3
 

الكتب والمجالت الدورية تشير إلى المنشورات:  )1(
والمنشورات األخرى سواء كانت مطبوعة أو 

 إلكترونية؛
يشير إلى المنشورات المطبوعة غير  المخزون: )2(

 المباعة؛
تشير إلى الحقوق المتصلة  حقوق النشر والتأليف: )3(

ة بمنظمة  بالمنشورات واألعمال األدبية الخاصَّ
السياحة العالمية، بما في ذلك الحق في استعمالھا أو 
تفويض اآلخرين باستعمالھا ضمن شروط متفق 

 عليھا؛
تشير إلى إدارة وظيفة النشر ضمن  حركة النشر: )4(

 الصندوق العام.
 توجيھات عامَّة

 
 األمين العام اإلذن بنشر المحتويات.يجب أن يعطي  .4

 
يجوز لألمين العام أن يدخل في عقوٍد مع أطراف خارجية  .5

من أجل إعادة إنتاج المنشورات وتوزيعھا وبيعھا بعمولة، 
 وعقود مشابھة أخرى. 

 
يجب أن يأخذ تسعير المنشورات المختلفة بعين االعتبار  .6

الربح استرداد الكلفة، وتوجھات السوق، وتوسيع ھامش 
 قدر اإلمكان.

 
  إيرادات نشاط النشر
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يجب أن تُحتسب اإليرادات من نشاط النشر ضمن  .7

 حساٍب مستقل.
 

ع المصادر الرئيسية لإليرادات على الشكل التالي:  .8 تتوزَّ
 
: تُفوتر إيرادات الكتب المبيعات اإللكترونية )1(

اإللكترونية ورسوم الدخول إلى المكتبة اإللكترونية 
ل  كإيرادات خالل الفترة المالية التي حصل وتُسجَّ

 فيھا الدخول إلى المنشورات اإللكترونية.
: تُفوتر إيرادات المنشورات بيع النُسخ المطبوعة )2(

ل كعائدات عند الشحن/اإلرسال  المطبوعة وتُسجَّ
ل  باستثناء بيع المنشورات بعمولة، حيث تُسجَّ

 إيراداته عند البيع إلى المستخدم النھائي.
: تُفوتر اإليرادات من حقوق النشر واتاألتا )3(

والتأليف وتُسجَّل عند منح اإلذن باستعمال 
 المنشورات؛

تُفوتَر المدفوعات من االشتراكات عند  االشتراكات: )4(
 استالمھا، وتُسجَّل كإيرادات عند تقاضيھا؛

يجوز لألمين العام أن ينظر في تخصيص إيرادات من  .9
 مصادر أخرى لصالح نشاط النشر.

 
 عائدات المبيعات وحسومات المبيعات

 
يجوز أن تشمل العقود الُمبرمة مع الموّزعين بنداً يتعلَّق  .10

دة.  بإعادة الُنَسخ غير الُمباعة في مھلٍة زمنية محدَّ
ويجب أن ُتحتسب عائدات المبيعات بشكٍل منفصل عن 

 المبيعات.
 

يجوز أن ُتدَخل عائدات المبيعات ضمن البيانات  .11
 المالية.
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يجوز أن ُتمَنح الحسومات لمجموعة ُمختارة من  .12
العمالء، ويجب أن ُتحتسب بشكٍل منفصل عن 

 المبيعات.
 

 مخزون المنشورات
 

  أنواع المخزون والتقييم
  

ل المنشورات غير الُمباعة على أنَّھا مخزون وُتقيَّم  .13 ُتسجَّ
ً لسياسات المحاسبة المعتمدة في منظمة السياحة  وفقا

والمنسجمة مع المعايير المحاسبية الدولية العالمية 
 للقطاع العام.

 
د أعضاء المنظمة بُنَسٍخ مجانية من المنشورات.  .14 ُيزوَّ

ع وتنفق  وبما أنَّ معظم المنشورات المجانية ُتوزَّ
مباشرًة بعد اإلنتاج، فإنَّ أي ُنسخ متبقية ال تعتبر 

 أساسية ألغراض تقييم المخزون.
 

ند التسليم وال تعتبر مادة كافية تنفق المواد األولية ع .15
 لكي يتم إدراجھا ضمن المخزون.

 جرد المخزون المادي
 

ُتنفَّذ في نھاية كل سنة مالية جردة مادية لكل  .16
المنشورات الُمحتفظ بھا للبيع. ويتّم التحقق من وتفسير 
لة.  أي اختالفات مادية بين العد الفعلي واألرصدة الُمسجَّ

 
 تكلفة المخزون

 
تكلفة حفظ المنشورات غير الُمباعة التي ُتخزن  ُتحتسب .17

من أجل البيع، بما في ذلك منشورات البيع بعمولة، 
ً للسياسات المحاسبية المعتمدة في منظمة السياحة  وفقا
ل  ل كنفقات في الفترة المالية التي ُتسجَّ العالمية، وُتسجَّ
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 فيھا اإليرادات ذات الصلة.
 

قة من قبل الموزع يتّم االستناد إلى قائمة جرٍد  .18 مصدَّ
 كأساس الحتساب تكلفة حفظ منشورات البيع بالعمولة.

 
 صياغة الجردات 

 
في نھاية كل سنة مالية، يجب أن يتّم تقييم مخزون  .19

المنشورات غير الُمباعة من أجل تحديد أي تراجع في 
رواجھا و/أو تقادمھا. ويجب في ھذا الصدد أن ُتزال 

و/أو لم تعد مطلوبة  المنشورات التي أصبحت قديمة
 من دليل منشورات المنظمة وشطبھا.

 
  نفقات وتكاليف أنشطة النشر

 
ُيعّد توليد المحتويات وإنتاجھا جزءاً من والية المنظمة  .20

د في الفقرة  . وبالتالي، فإنَّ النفقات 1كما ھو محدَّ
المترتبة على توليد المحتويات وإنتاجھا ال تعتبر جزءاً 

 من نفقات اإلنتاج.
 

 تشمل النفقات الرئيسية ما يلي: .21
 

النفقات المترتبة على عملية النشر  نفقات اإلنتاج: )1(
، ةالتي تشمل كل المواد المباشرة، والمھام المباشر

والمصروفات العامة المخصَّصة عندما تكون 
 قابلة للتحديد؛

النفقات المترتبة على تسويق نفقات البيع:  )2(
 المنشورات وبيعھا؛

النفقات المترتبة على نشاط  اإلدارية:النفقات  )3(
النشر غير تلك المندرجة ضمن نفقات اإلنتاج 

 ونفقات البيع.
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 اإليرادات والمدفوعات والمحاسبة
 

يجوز للمنظمة أن تقيم حساباً مصرفياً مستقالً توَدع فيه  .22
 التحويالت المالية المتأتية عن المبيعات.

 
ة .23 بنشاط النشر بما  ُتنجز جميع المعامالت المالية الخاصَّ

يتوافق مع النظام المالي في منظمة السياحة العالمية 
لة.   والقواعد المالية المفصَّ

 
  االستئمانية توجيھات استرجاع التكاليف –المرفق الثالث 

لتين م(وفقاً للقاعدتين الماليتين ال  )5.19و 5.13فصَّ
 

 مقدِّمة
 
لة  يعرض .1 ھذا المرفق من القواعد المالية المفصَّ

للتوجيھات الضرورية من أجل ضمان نَْسب كل 
التكاليف المترتبة على استعمال الصناديق االستئمانية 
وصندوق المساھمات الطوعية إلى التبرعات الُمستلمة، 

 مع تحديد معدل تكاليف دعم المشاريع.
 
 

 اإلطار القانوني
 
يف المتصلة بالصناديق االستئمانية ُحدِّد استرجاع التكال .2

وصندوق المساھمات الطوعية، بما في ذلك تكاليف دعم 
لة.  المشاريع في النظام المالي والقواعد المالية المفصَّ

 
(الصناديق  3-10المادة  -النظام المالي  .1

 االستئمانية)
. ... تتقاضى المنظمة بدل أتعاب إدارة ھذه 1

  الصناديق.
التكاليف المتعلقة بأي صندوق . تُنَسب كل 1
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 استئماني إلى التبرعات ذات الصلة...
 

(صندوق المساھمات  4-10المادة  -النظام المالي  .2
 الطوعية)

. تُنَسب إلى ھذا الصندوق النفقات ذات الصلة 1
 باألنشطة...

 
لة  .3 (الصناديق  13-5المادة  -القاعدة المالية المفصَّ

 االستئمانية)
المشاريع ذات الصلة تكاليف دعم 

ب بمعدل يحدده نسَ بالصناديق اإلستئمانية تُ 
األمين العام وفقا لتوجيھات استرجاع 
التكاليف الواردة في المرفق الثالث من ھذه 

 . القواعد
 

لة  .4 (صندوق  19-5المادة  -القاعدة المالية المفصَّ
 المساھمات الطوعية)

بصندوق تكاليف دعم المشاريع ذات الصلة  .1
ب بمعدل يحدده نسَ تُ  المساھمات الطوعية
 ً لتوجيھات استرجاع  األمين العام وفقا

التكاليف الواردة في المرفق الثالث من ھذه 
 . القواعد

 
 15مبادئ استرجاع التكاليف

 
اعتمدت منظمة السياحة العالمية مبادئ استرجاع  .4

التكاليف الموضوعة من قبل مؤسَّسات منظومة األمم 
نبغي أن تُنَسب جميع التكاليف المباشرة المتحدة، حيث "ي

المترتبة على المشاريع الخارجة عن الميزانية مباشرةً 
إلى المشاريع، في حين أنَّ كل التكاليف المتغيِّرة غير 

                                            
 15 CEB/2004/HLCM/FB/4  
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المباشرة (تكاليف دعم المشاريع)" ينبغي استرجاعھا. 
وفي إطار منظمة السياحة العالمية، فإنَّ "المشاريع 

لة من خالل الخارجة عن الميز انية"ھي تلك المموَّ
 المساھمات الطوعية. 

 
 16فئات التكاليف

 
اعتمدت منظمة السياحة العالمية التعريفات المتفق عليھا  .5

من قبل مؤسِّسات منظومة األمم المتحدة لتصنيفات 
التكاليف، وھي تندرج ضمن ثالث فئات تتوزَّع على 

 الشكل التالي:
 

التكاليف الُمتكبدة ھي كل التكاليف المباشرة:  .1
ويمكن تعقبھا كاملة في األنشطة والمشاريع 
ً لواليتھا.  والبرامج التي تنفذھا المنظمة تطبيقا
وتشتمل ھذه الفئة على تكاليف فريق العمل 
والتجھيزات والمنشآت ورحالت السفر وأي 
مساھمة أخرى ضرورية لتحقيق النتائج واألھداف 

جميع ھذه الملحوظة في البرامج والمشاريع. 
التكاليف قابلة لالسترجاع وينبغي أن تُنَسب 

 مباشرةً إلى المشاريع.
التكاليف المتغيِّرة غير المباشرة (الُمشار إليھا  .2

ھي  في ھذه التوجيھات بتكاليف دعم المشاريع):
كل التكاليف التي تتكبدھا المنظمة في إطار 
ً ألنشطتھا ومشاريعھا وبرامجھا،  مھمتھا دعما

يمكن نَْسبھا بشكٍل واضٍح ومحدَّد إلى والتي ال 
أنشطة أو مشاريع أو برامج محدَّدة. وتشمل ھذه 
ً وحدات الخدمة والوحدات  التكاليف نموذجيا
اإلدارية، إضافةً إلى نظام ھذه الوحدات وعملھا. 
وھذه التكاليف التي يُشار إليھا عادةً بـ"تكاليف 

                                            
 16 CEB/2004/HLCM/FB/4  
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دعم البرامج" ينبغي أن تُسترجع بطريقٍة أو 
أخرى (كمعدل نسبة مئوية، أو كفرٍع من فروع ب

 التكلفة ضمن تكاليف المشاريع  المباشرة). 
 

: ھي كل التكاليف التكاليف الثابتة غير المباشرة .3
التي تتكبّدھا المنظمة بغض النظر عن نطاق 
ومستوى أنشطتھا، والتي ال يمكن نَْسبھا بشكٍل 
واضٍح ومحدَّد إلى أنشطة أو مشاريع أو برامج 
محدَّدة. وتشمل ھذه التكاليف نموذجياً اإلدارة العليا 
في المنظمة، والتكاليف المؤسَّسية فيھا واألجھزة 
الرئاسية غير المختصة بتوفير الخدمة. وينبغي 

 تمويل ھذه التكاليف من موارد منتظمة/أساسية.
 

 قبول المساھمات الطوعية
 
منظمة يجب أن تستوفي المساھمات الطوعية التي تقبلھا  .6

السياحة العالمية الشروط والمتطلبات المنصوص عليھا 
لة في ما يتعلَّق  في النظام المالي والقواعد المالية المفصَّ
باسترجاع التكاليف، وينبغي أن تغطي كل التكاليف 

 المباشرة وتكاليف دعم المشاريع كما ھو محدَّد أعاله.
 

ل التكاليف الثابتة غير المباشرة من مصادر .7  تموَّ
منتظمة، وتكون غير خاضعة لتوجيھات استرجاع 

 الكلفة ھذه.
 

 معدَّل تكاليف دعم المشاريع
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% على األقل ينبغي أن 7حدَّد األمين العام أنَّ  نسبة .8
تُطبق على جميع المساھمات الطوعية الُمستلمة كمعدل 

 .17لتكاليف دعم المشاريع
 

 التنازل عن أو تخفيض تكاليف دعم المشاريع
 
ر تخفيض يجوز  .9 لألمين العام في حاالت استثنائية أن يقرِّ

أو التنازل عن تكاليف دعم المشاريع. يجب أن تُقدَّم 
ً مرفقةً بتبريٍر  جميع طلبات التخفيض أو التنازل خطيا
مالئم وتُرفَع إلى مدير الشؤون اإلدارية الذي يضع 
توصيته بشأنھا ويحيلھا إلى األمين العام لكي يتخذ 

 القرار.
 
 جيل إيرادات تكاليف دعم المشاريعتس
 

ل المساھمات الطوعية غير المشروطة كإيرادات  .10 تُسجَّ
في صندوق المساھمات الطوعية أو في الصندوق 
اإلستئماني، بما في ذلك تكاليف دعم المشاريع، وذلك 
ً أو  في التاريخ الذي تتأكد فيه المساھمة الطوعية خطيا

ا  تكاليف دعم المشاريع في تاريخ توقيع االتفاقية. أمَّ
المترافقة مع إيرادات صندوق المساھمات الطوعية أو 
إيرادات الصندوق اإلستئماني، فتُحتَسب بصورٍة 
منفصلة عند استالم المبلغ النقدي نسبةً إلى المبلغ 

 المدفوع.
 

ل المساھمات الطوعية المشروطة كإيرادات في  .11 تُسجَّ
صندوق المساھمات الطوعية أو في الصندوق 
اإلستئماني، بما في ذلك تكاليف دعم المشاريع، عند 
ا تكاليف دعم  استيفاء الشروط المحدَّدة في ھذا الشأن. أمَّ

                                            
يورو، فإنَّ  10،000يورو. في المقابل، إذا بلغت قيمة المساھمة الطوعية  10،700بقيمة يورو، وتكون المساھمة  700يورو، تُحدَّد تكاليف دعم المشروع عند  10،000وھذا يعني أنَّه إذا ما تمَّ تحديد التكاليف المباشرة عند  17 

  يورو. 9،345يورو، وتُحّد التكاليف المباشرة بـ 655تكلفة دعم المشروع تكون عند 
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المشاريع المترافقة مع إيرادات صندوق المساھمات 
الطوعية أو إيرادات الصندوق اإلستئماني، فتُحتَسب 
بصورٍة منفصلة فور استيفاء الشروط المحدَّدة في ھذا 

 الشأن.
 

عند إتمام المشروع (التنفيذ المادي والمالي)، يُحتسب  .12
أي فائض في تكاليف دعم المشاريع الُمستردة باالستناد 
إلى التكاليف المباشرة الفعلية بما يتوافق مع االتفاقية 
الُمبرمة مع الجھة المانحة أو يتم االحتفاظ بھا 

 واستعمالھا ضمن صندوق المساھمات الطوعية.
 

 ف دعم المشاريعاستعمال تكالي
 

) أعاله، تُحتسب تكاليف 2(5كما ھو ُمحدَّد في الفقرة  .13
دعم المشاريع من أجل تغطية النفقات المتغيِّرة غير 
المباشرة، والمتصلة بالخدمات اإلدارية والتنظيمية، 
وخدمات األنظمة والخدمات المالية، بما في ذلك اإلبالغ 

 ورفع التقارير.
 

يع وأي فائض فيھا ألغراض تُدار تكاليف دعم المشار .14
الميزانية من خالل حساٍب خاّص بالمشروع ضمن 
صندوق المساھمات الطوعية. ويمكن لألمين العام أن 
ً أو كلياً، إلى الصندوق العام أو  يأذن بتحويلھا، جزئيا

 الستعماالٍت أخرى.
 

تصبح تكاليف دعم المشاريع متوفرة للصرف في الفترة  .15
 المالية التالية.

 
األمين العام على اقتراحات الميزانية باستعمال  يوافق .16

تكاليف دعم المشاريع ضمن صندوق المساھمات 
 الطوعية بناًء على توصية مدير الشؤون اإلدارية.
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تُصنَّف مصروفات تكاليف دعم المشاريع بحسب  .17
طبيعتھا كما ھي الحال بالنسبة إلى كل المصروفات 

 األخرى في منظمة السياحة العالمية.
 

 توجيھات مفصلة إلدارة النقود واإلستثمار  -المرفق الرابع 
لة    5.26)(وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ

 
  مقدمة

 
لة ھذا المرفق  يعرض .1 توجيھات للبالقواعد المالية المفصَّ

المتعلقة بإدارة الموارد النقدية الضرورية من أجل 
أمن  التي تكفلجراءات ضمان وضع السياسات واإل

الموجودات النقدية وتؤمن عائداً معقوالً. تشمل  وسيولة
، العمالت وصرف ،التوجيھات كذلك إدارة العمالت

 وإدارة المخاطر المالية.
 

 اإلطار القانوني
 
لة يحّدد كّل من النظام المالي والقواعد الماليّة المفصَّ  .2

المسؤوليات والسلطة ذات الصلة بإدارة النقود 
 على النحو اآلتي: واإلستثمار

 
 11.1المادة  –النظام المالي  .1

ً ألحكام المادة  لعام ا)، يعّين األمين 1(12وفقا
مؤسسة/مؤسسات اإليداع التي ينبغي أن ُتحفظ 

 فيھا أموال المنظمة.
 

 12.1المادة  –النظام المالي  .2
األموال التي ال  يوظفيجوز لألمين العام أن 

في  تكون الزمة لتلبية االحتياجات الفورية
عليه أن يقوم يتعيّن ؛ واستثمارات قصيرة األجل

بشكل  إلى المجلس تلك اإلستثماراتعن باإلفادة 
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 .دوري
 

(إدارة الموارد  5.20لة القاعدة المالية المفصَّ  .3
 النقدية)

يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوالً أمام األمين 
الموارد  كل وتسديدالعام عن إدارة، واستالم، 

 .للمنظمة النقدية
 

(إدارة الموارد  5.21لة القاعدة المالية المفصَّ  .4
 النقدية)
ع الموارد النقدية للمنظمة فقط في المصارف تودَ 

التي يحّددھا األمين العام. والمصارف التي يقع 
اإلختيار ھي تلك التي تقّدم أفضل الشروط عليھا 

الممكنة، إستناداً إلى معايير الفعالية والعوائد 
المالية والمخاطر. ويجب إيداع كّل الموارد 
المالية في حسابات باسم المنظمة. وال يجوز، 
في أي حالة، فتح حساب للمنظمة باسم أي من 

  الموظفين.
 

لة  .5 ة الموارد (إدار 5.22القاعدة المالية المفصَّ
 النقدية)

، مع بعمالت مختلفة النقديةيجوز حفظ الموارد 
تجاھات أسعار مراعاة احتياجات المنظمة وا

الصرف التي يمكن توقعھا بشكل منطقي، ومع 
 ويجوز تجميدتوخي اإلدارة المالية الحذرة. 

عن  الحساب الجاري أو حفظ ھذه الموارد
ت طريق استثمارات أخرى مع مراعاة اإلحتياجا

العوائد المالية قبة من األصول السائلة وتالمر
 المرفق الرابع. لما نص عليهالمتوقعة، وفقاً 

 
(إدارة الموارد  5.23لة القاعدة المالية المفصَّ  .6

 النقدية)
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يقوم مدير شؤون اإلدارة بإدارة كّل الحسابات 
ة التي تستخدمھا المنظمة، بما فيھا يالمصرف

الحسابات المفتوحة لإلستئمان، والمساھمات 
الطوعية، ولغير ذلك من األغراض الخاصة، 
مع الحفاظ على حساب نقدي مناسب تسجَّل فيه 
كل اإليرادات والمدفوعات وفقاً للتسلسل 

تاذ منفصل لكل حساب دفتر أس ويُمَسكالزمني. 
 حساب مصرفي.

 
لة القاعدة  .7 (إدارة الموارد  5.24المالية المفصَّ

 النقدية)
ً للتوقيع، ويوقع موظفان  يعين األمين العام فريقا

التي تُصَرف من  المدفوعاتمن الفريق كّل 
 حسابات المنظمة. 

 
لة  .8 (إدارة الموارد  5.25القاعدة المالية المفصَّ

 النقدية)
ال تستحق أي فائدة على المبالغ التي توَدع لدى 

مة أو التي تستبقيھا المنظمة. وإذا نجمت المنظ
فائدة ما عن استثمارات تتّم بالنيابة عن طرف 

إذا طُلب ذلك ، يُدفع مبلغ ھذه الفائدة فقط ثالث
يجري اإلتفاق عليھا مع سلفاً، وبموجب شروط 

 األمين العام.
 

لة  .9 (إدارة الموارد  5.26القاعدة المالية المفصَّ
 النقدية)

 اً الرابع بھذه القواعد عرضيتضّمن المرفق 
 لتوجيھات إدارة النقود واإلستثمار.  مفّصالً 

 
لة  .10  (السلفات النقدية) 6.11القاعدة المالية المفصَّ

سلفات  حين تدعو الحاجةتقدَّم إلى الموظفين 
  نقدية تُحدَّد مبالغھا في كل حالة.
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 ستثمارعناصر إدارة النقود واإل

 
 الثالثة في ما يلي:تتمثّل العناصر الرئيسية  .3
 

النقود من أجل ضمان رقابة فعالة على إدارة  )1(
من الموارد النقدية  لموارد النقدية وصيانة ما يكفيا

للوفاء باإللتزامات المالية القصيرة األجل 
 ،المرتقبةوالمصروفات غير 

خفض إدارة صرف العمالت من أجل ضمان  )2(
األدنى عبر صيانة  مخاطر العمالت إلى الحد

 واقتصارالموارد النقدية بعملة اليورو الوظيفية 
 الدفعأخرى على إحتياجات بأي عملٍة األرصدة 
 العملة،ك في تل المتوقعة

 األموالمن أجل الحفاظ على  إدارة اإلستثمار )3(
، وضمان السيولة، وتحقيق نسبة عائد األصلية
 معقولة.

 
 إدارة النقود

 
 والمؤسسات الماليةإختيار المصارف 

 
 لفتحيتّم اختيار المصارف والمؤسسات المالية  .4

الحسابات النقدية وحسابات اإلستثمار بعد عملية شراء 
مة تنافسية تنطوي على مقارنة جودة الخدمات المقدَّ 

، والتصنيف العالمي للمصارف، والعائدات وتكلفتھا
على األموال. ويجوز إجراء عملية اإلختيار كل سبع 

ل في حال  انقضاء تلك الفترةات أو قبل سنو تراجع ُسجِّ
ظروف التشغيل أو التصنيف العالمي في 

 للمصرف/المؤسسة المالية.
 

ض عدد الحسابات المصرفية في موقع المقر إلى يخفَّ  .5
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أدنى حد ممكن مع ضمان المراقبة المناسبة لألرصدة 
 النقدية.

 
 مراقبة النقودوالسيولة النقدية 

 
(باليورو والدوالر  توقعات السيولة النقدية يجري إعداد .6

من  ھذه التوقعات وتوقّع، على أساس شھرياألميركي) 
 قبل مدير شؤون اإلدارة.

 
ة، ويجوز تحويل يومي تخضع األرصدة النقدية لمراقبةٍ  .7

غير الالزمة لتلبية اإلحتياجات  الفائض من النقود
أو استثمار أعلى  أرباححسابات القصيرة األجل إلى 

 فائدةً.
 

 اإليرادات
 
ع في تودَ أن أن يُكفَل أمن المبالغ المقبوضة و ينبغي .8

  بأقرب فرصٍة ممكنة. صرفيمالحساب ال
 

كات "لإليداع في حساب منظمة السياحة تُظھَّر كل الشي .9
 ممكنة. بأقرب فرصةٍ  ويجري إيداعھا ،العالمية فقط"

 
ن .10 بما فيھا تلك المقبوضة مباشرة  ،جميع اإليرادات تدوَّ

بشكٍل منتظم وعلى  ،في الحساب المصرفي للمنظمة
 . في األسبوعاألٌقل مرة واحدة 

 
اإليرادات النقدية ة لكّل مَ إصدار إيصاالت مرقّ  يجري .11

 الشيكات.و
 

 المدفوعات
 

يُبلَّغ الموظفون المعتمدة توقيعاتھم للمدفوعات  .12
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ً بمسؤولياتھم   الموظّفين. بھؤالءك سجل مسَ وي خطيا
 

أنه تّم  )1( يكفل الموظّف المعتمد توقيعه للمدفوعات .13
للتصديق واإلقرار،  خضوع طلب الدفعالتحقق ماليّاً من 

أن ) و3يستند إلى إثبات مستندّي ( أن ھذا الطلب) و2(
 والتحويل المدفوع لهما يتضمنه من معلومات بشأن 

 .صحيح
 

أو كتاب، أو شيك، واسطة يجوز إجراء المدفوعات ب .14
. وفي جميع عن طريق التحويل المصرفي اإللكتروني

ً  األحوال، ً مشتركا  إن.. تستلزم ھذه المدفوعات توقيعا
ً  نظفين المعتمدة توقيعاتھم مخولوالمو القيام  أيضا

 إلكترونية. بتحويالت
 

 المطابقة المصرفية
 

ز أعمال مطابقة البيانات المصرفية مع سجالت تنجَ  .15
لمنظمة السياحة العالمية في غضون خمسة المحاسبة 

 أيام اعتباراً من نھاية الشھر.
 

توقيع بيان المطابقة يقوم مدير شؤون اإلدارة ب .16
 المصرفية الكامل.

 
حال أّي شيك لم يتّم إيراده إلى حسابات تستحّق عند يُ  .17

اإلقتضاء. وفي حال أصبح دين ما غير قابل للسداد 
 العائدات إلىالمبلغ  يُنَسبنتيجة تقاعس الدائن، 

  .المتفرقة
 

 حسابات السلفات النقدية والمصروفات النثرية
 

 يجوز فتح حسابات السلفات النقدية خارج موقع المقر. .18
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يستدعي فتح حساب سلفات نقدية الحصول على إذن من  .19
 مدير شؤون اإلدارة.

 
مشتركة تدار حسابات السلفات النقدية على أنھا حسابات  .20

ة، ألسباب مدير شؤون اإلدار، ما لم يصادق التوقيع
 . اعتماد توقيع موظف واحدعملية، على 

 
ل  .21  تاسطة تحويالبو ت النقديةحسابات السلفاتموَّ

 من حسابات المقر. األموال
 

تُحفَظ المصروفات النثرية المأذون بھا من قبل مدير  .22
للمدفوعات البسيطة في بيئة  والُمستبقاةشؤون اإلدارة 

بجميع سجالت على النحو السليم ك منة، وتمسَ مقفلة وآ
احتساب المبالغ  مدير شؤون اإلدارة ويكفلالمعامالت. 
فرة في حسابات المصروفات النثرية بشكٍل االنقدية المتو

 دوري.
 

أخرى من  مؤسساتخدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/
 منظومة األمم المتحدة

 
يجوز لمكاتب منظمة السياحة العالمية القائمة خارج  .23

المقر في مواقع ليس لدى المنظمة فيھا حسابات 
مصرفية أو حسابات سلفات نقدية أن تستخدم خدمات 
الخزانة الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو 

تجري وأخرى من منظومة األمم المتحدة.  مؤسسات
لعالمية إلى مقر برنامج التحويالت من منظمة السياحة ا

أخرى من منظومة األمم  مؤسسةاألمم المتحدة اإلنمائي/
المتحدة أو مباشرة إلى المكتب القطري التابع لھذا 

وتتّم مطابقة ھذا الحساب  .المؤسسة ھذهالبرنامج أو 
 المطابقات المصرفية األخرى. على غرارشھرياً 
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 العمالت األجنبية

 
غير عملة اليورو طالما أنه من  بعمالتٍ  يتّم اإلحتفاظ .24

المتوقع استخدام تلك العمالت في غضون فترة زمنية 
 .مناسبة

 
أعاله  غير الالزمة كما ھو ملحوظل العمالت ستبدَ تُ  .25

 ممكنة. أقرب فرصةٍ باليورو ب
 

كميات كبيرة ب للعمالت أو شراء أي عملية بيعجري ت .26
 على أساس تنافسي.

 
 اإلستثمارات

 
على الودائع المصرفية  االستثمارات عادةً تقتصر  .27

دة. ويجوز أن تشمل المقترنة بفترات استثماٍر محدّ 
مالية  أدواتالموظفين  بخصوم ذات الصلةاإلستثمارات 

 األوراق المالية الثابتة العائد.طويلة األجل من قبيل 
 

تجري اإلستثمارات القصيرة األجل على أساس مقارنة  .28
مصرفين معتمدين. ويكون كل معدالت الفائدة بين 

 استثمار قصير األجل مدعوماً بوثائق تحّدد:
 تاريخ المعاملة )1(
 المبلغ )2(
 مدة اإليداع )3(
المقارنة بين المصرفين ومعدالت الفائدة في كّل  )4(

 منھما
 ا االختيارمالمصرف ومعدل الفائدة الذين وقع عليھ )5(
 توقيع مدير شؤون اإلدارة )6(

 
مدتھا السنة الواحدة تجري اإلستثمارات التي تتجاوز  .29
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 وفقاً لسياسات اإلستثمار التي يوافق عليھا األمين العام.
يكون مدير شؤون اإلدارة مسؤوالً عن تنفيذ سياسات  .30

إلى األمين العام بشأن  دورية تقاريرورفع اإلستثمار، 
والعمالت  والنقود،، بإدارة اإلستثمار صلةالمت ائلمسال

  األجنبية.
  

  ر المخاطر الماليةمبادئ تدبّ  –المرفق الخامس 
لة   )6.02(وفقاً للقاعدة المالية المفصَّ

 
 مقدمة

 
لة سياسات تدبّر  .1 يحّدد ھذا الملحق بالقواعد المالية المفصَّ

 المخاطر المالية.
 

 الوالية
 
يشّكل اإلفصاح عن سياسات تدبّر المخاطر المالية أحد  .2

المعايير المحاسبية الدولية  التي تقضي بھاالمتطلبات 
 للقطاع العام.

 
 المخاطر المالية

 
تصنَّف المخاطر المالية التي تواجھھا منظمة السياحة  .3

 العالمية على النحو اآلتي:
 

 مخاطر أسعار الصرف )1(
 مخاطر معدالت الفائدة )2(
 المخاطر اإلئتمانية )3(
 مخاطر الطرف اآلخر )4(

 
 تدّبر المخاطر المالية
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الية مرتبطة بتقلبات أسعار لمخاطر م التعّرضبحكم  .4
ذات معدالت الفائدة، والمخاطر اإلئتمانية و الصرف
المدينين الية، ومخاطر ملمصارف/المؤسسات الالصلة با

 بمراجعة تقوم منظمة السياحة العالمية  والطرف اآلخر،
 .بشكٍل مستمر ھا للمخاطر الماليةمدى تعّرض

 
لتدبر المخاطر  الراھنةإلى المجلس السياسات  تُرفَع .5

 المالية إلى جانب البيانات المالية للمنظمة.
 

 مخاطر أسعار الصرف
 
عار الصرف تقلّل منظمة السياحة العالمية من مخاطر أس .6

الحرص على اقتصار موجوداتھا عبر  الحّد األدنىإلى 
 المتوقعة. وتتمّ  الدفعمستويات  بعمالت غير اليورو على

و على وجه المستحقات/المدفوعات بغير اليورة تسوي
إلى  السرعة من أجل التقليل من مخاطر أسعار الصرف

 .الحّد األدنى
 

تعتمد منظمة السياحة العالمية سعر الصرف المعمول به  .7
شرح مصير المعامالت من أجل  في األمم المتحدة

التقليل من مخاطر أسعار وبعمالت غير اليورو 
 الصرف.

 
عادة تقييم األصول والخصوم بغير اليورو إفي م ستخدَ يُ  .8

في نھاية السنة سعر الصرف المعمول به في األمم 
 كانون األول/ديسمبر. 31المتحدة في 

 
 مخاطر معدالت الفائدة

 
تدبّر مخاطر معدالت الفائدة عبر حصر  يجري .9

اإلستثمارات في فتراٍت محّددة. ويجوز أن تستند 
الموظفين الطويلة  بخصوم ذات الصلة ستثماراتاإل
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األجل إلى تحليل األصول/الخصوم وما يستتبعه من 
د سياسات اإلستثمار إجراءات تحدِّ وقرارات باإلستثمار. 

تدبّر المخاطر المنطبقة على اإلستثمارات الطويلة 
 األجل.

 
 المخاطر اإلئتمانية

 
 فيجري تدبّر المخاطر اإلئتمانية المرتبطة بالمصار .10

سات المالية من خالل اعتماد عملية شراء سوالمؤ
واستعراض  تخفيف المخاطر،تنافسية تراعي معايير 

مواصفات وأداء المصرف/المؤسسة المالية بشكٍل 
 .منتظم

 
يجري تدبّر المخاطر اإلئتمانية المتعلقة بالمستحقات  .11

الدول األعضاء  اشتراكاتالتي ترتبط في اإلجمال بدفع 
المال المتداول وحصر عبر استخدام صندوق رأس 

ع النفقات بالموارد النقدية المتاحة، وعن طريق رف
للمنظمة الوضع المالي  تقارير دورية إلى المجلس بشأن

يتّم و لدول األعضاء.االشتراكات غير المسّددة ل وحالة
متعلقة بالمستحقات وفقاً لطبيعة تدبّر المخاطر األخرى ال

 .وأھميته النسبية كّل منھا
 

 الطرف اآلخرمخاطر 
 

تحّدد سياسات االستثمار التي يوافق عليھا األمين العام  .12
اإلستثمار  بأدوات ذات الصلةطر الطرف اآلخر امخ

 األطول أجالً.
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   المرفق الثاني
 

في منظمة السياحة صيغة تحديد اشتراكات الدول األعضاء 
 العالمية

 
   المبادئ العامة

  
إن المبدأ القائل بأن الميزانية تمول من اشتراكات   )1

الدول األعضاء والذي يحدد أسلوب احتساب ھذه 
من قواعد التمويل  3االشتراكات يِرد في الفقرة 

 المرفقة بالنظام األساسي، وھي تنص على ما يلي:
 

"تُمَول الميزانية من اشتراكات األعضاء وفقا لوسيلة  
لتوزيع الحصص تحددھا الجمعية استنادا إلى مستوى 
التنمية االقتصادية وأھمية السياحة في كل بلد، كما 

 تمول من إيرادات أخرى للمنظمة".
  
تعتمد الجمعية العامة الصيغة التي توِزع على الدول  )2

األعضاء حصصھا من مبلغ النفقات التي تمَول من 
 ى المبادئ اآلتية:اشتراكاتھا. وتستند ھذه الصيغة إل

 
 القدرة على الدفع:  أ) 

 
تُقَوم قدرة الدولة العضو على الدفع على 
أساس عاملين اقتصاديين، ھما: الناتج 
القومي اإلجمالي بعد مواءمته وفقا لديونھا 
الخارجية، والناتج القومي اإلجمالي للفرد؛ 
وعامل تقني ھو إيراداتھا من السياحة 

العوامل وفقا الدولية. وتحتسب ھذه 
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 وما يليھا. 3للصيغة المبينة في الفقرة 
 

 األنصبة الدنيا واألنصية القصوى:  ب) 
 

في المئة للدول  5يحدد جدول األنصبة من 
في المئة من  20األعضاء التي تتجاوز 

 3.2الناتج اإلجمالي القومي العالمي، ومن 
في المئة، بترتيب تنازلي، لسائر الدول 

تتجاوز الحد المذكور التي ال  األعضاء
 سابقا.

النصيب األدنى الذي ينطبق على الدول 
في المئة من  0.25األعضاء ھو 

 الميزانية.
 

   تصنيف البلدان من حيث قدرتھم على الدفع
  

  إحصاءات مرجعية
 
البيانات اإلحصائية المستخدمة الحتساب العوامل   )3

 ) أعاله ھي اآلتية:أ( 2الثالثة المذكورة في الفقرة 
 
للعاملين االقتصاديين: البيانات التي تستخدمھا األمم   -

 المتحدة الحتساب اشتراكات الدول األعضاء فيھا؛
 
للعامل السياحي: البيانات التي توفرھا الدول   -

األعضاء لمنظمة السياحة العالمية، أو، إذا تعذر ذلك، 
  البيانات التي يوفرھا صندوق النقد الدولي.

 
ل الثالثة إلى متوسط البيانات لفترة تستند العوام  

عشر سنوات تستخدمھا األمم المتحدة لتحديد العاملين 
االقتصاديين. وتطبق منظمة السياحة العالمية أي 
 تعديل تجريه األمم المتحدة على ھذه الفترة المرجعية.
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   االقتطاع والتصحيح
 
تُصحح ھذه العوامل، إذا اقتضى األمر، عن طريق   )4

  االقتطاعات التالية:
 

  الناتج القومي اإلجمالي للفرد:  أ) 
يتم االقتطاع من الناتج القومي اإلجمالي لكل 
دولة عضو ال يتجاوز الناتج القومي اإلجمالي 

دوالر أمريكي. ويُحدد  4318للفرد فيھا 
للفرد لھذا  الفرق بين الناتج القومي اإلجمالي

دوالر كنسبة مئوية من  4318البلد ومبلغ الـ 
في المئة من ھذه  80دوالر، ويقتطع  4318

النسبة من الناتج القومي اإلجمالي للدولة 
  المعنية بغية احتساب نصيبھا.

  
الحد األدنى المرجعي لدخل الفرد والنسبة 
المئوية لالقتطاع ھما ما تطبقه األمم المتحدة 

اشتراكات أعضائھا. وتطبق لدى احتساب 
منظمة السياحة العالمية أي تعديل على ذلك 

  تقرره األمم المتحدة.
 

يطبق اقتطاع إضافي على العاملين   ب) 
 75و 50االقتصاديين والعامل السياحي بنسبة 

في المئة في تقدير القدرة على الدفع  87.5و
للدول التي ال يتجاوز عدد سكانھا مليون 

ألف  100ليون نسمة، أو نسمة، أو نصف م
 نسمة، تعاطفا.

 
ويطبق أيضا جدول تكميلي لإلقتطاعات   ج) 
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المباشرة على اشتراكات المجموعة األخيرة 
 25و 20و 10في جدول اإلشتراكات، بمقدار 

في المئة للبلدان التي ال يتجاوز عدد سكانھا 
 100مليون نسمة، أو نصف مليون نسمة، أو 

ي تكون في المجموعة ألف نسمة، تعاطفا، والت
األخيرة قبل اعتماد جدول اإلقتطاعات 

 المذكور أعاله.
 
لكل عامل من العوامل الثالثة التي تحدد بھذه    )5

الطريقة، تُضرب بيانات كل الدول األعضاء بُمعامل 
 تصحيح حتى تصبح قيمتھا متناسبة مع مليون.

 
   موازنة الُمعاِمالت

 
بعد االقتطاع والتصحيح، تطبَق معاِمالت الموازنة   )6

  التالية على كل عامل من العوامل:
   في المئة 70 الناتج القومي اإلجمالي

 في المئة 80    
   في المئة 10 الناتج القومي اإلجمالي للفرد

      
 في المئة 20 في المئة 20 اإليرادات السياحية

تحدد قدرة الدولة العضو على الدفع بموازنة مجموع   )7
 العوامل.

 
   احتساب االشتراكات

 
بعد الحصول على البيانات الموزونة لكل دولة من  )8

الدول األعضاء، وفقا لنتائج تطبيق المعادلة 
، يجري توزيع 7إلى  3الموصوفة في الفقرات 

حصص مجموع مبلغ الميزانية على الدول األعضاء 
مجموعات مناسبة، فة بترتيب تنازلي في المصن

استنادا إلى اقتراح األمين العام، ومع مراعاة 
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 التعديالت التي تطرأ على العضوية
 
أما اشتراكات األعضاء المشاركين فينبغي تقسيمھا   )9

في  10إلى فئتين منفصلتين كل واحدة منھا أقل بنسبة 
المجموعة المئة من اشتراكات األعضاء الفاعلين في 

 .، تعاطفا9والمجموعة  13
 


