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المجلس التنفيذي
   والثمانونالتاسعةالدورة 

  2010أآتوبر / تشرين األول26-24جزيرة آيش، إيران، 
 من جدول األعمال المؤقت) ج (4البند 

 
  

  برنامج العمل العام
  

  جنة الميزانية والماليةإجتماع لجنة البرنامج ول) ج(
  
  

  مقدمة
  
وينطوي هذا اإلندماج على تعديل . لجنة البرنامج والميزانية هي نتيجة اندماج لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية )1

آر وتذ.  لمنظمة السياحة العالميةوالنظام المالي، واألحكام المالية المفصلة، النظام الداخلي للمجلس التنفيذيعدة مواد من 
 .هذه التعديالت في الجزء األول من هذه الوثيقة

 
وهو سوف . يعرض النظام الداخلي للجنة البرنامج والميزانية على المجلس التنفيذي في الجزء الثاني من الوثيقة )2

برنامج وفي األثناء تجتمع لجنة ال). جمهورية آوريا(يصبح نافذا فور إقراره في الدورة التاسعة العاشرة للجمعية العامة 
 .ولجنة الميزانية والمالية معا، وتعمل آل منهما بنظامها

  
 المفصلة لمنظمة النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، والنظام المالي، واألحكام الماليةالتعديالت المقترحة على   -أوال 

  السياحة العالمية
  
 هي لجنة البرنامج والميزانية، سوف يتعين نة الميزانية والمالية في لجنة واحدةنتيجة الندماج لجنة البرنامج بلج )3

 :، على النحو اآلتيالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، والنظام المالي، واألحكام المالية المفصلةمن مواد التعديل بعض 
 
  من األحكام المالية المفصلة؛ وفي08-3 و07-3 من النظام المالي؛ وفي الفقرتين) ج( 3 – 5و) أ (3-5 المادتينفي  )4

أو لجنة الميزانية /ي للمجلس التنفيذي، تستبدل آل اإلشارات إلى لجنة البرنامج و من النظام الداخل3-9ادة  والم1-9المادة 
 .والمالية باإلشارة إلى لجنة البرنامج والميزانية

  
يئة مكتبها تنتخب آل من هاتين اللجنتين ه " من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يستبدل النص 2-9في المادة  )5

ا نامج والميزانية رئيسا لها ونائبتنتخب لجنة البر: "بالنص اآلتي." بذاتها، باستثناء رئيس اللجنة الذي يعينه المجلس
 ".للرئيس

  
  النظام الداخلي للجنة البرنامج والميزانية  - ثانيا

  
  وظيفتها

  
 :التنفيذي، للقيام بما يليوظيفة لجنة البرنامج والميزانية هي أن تكون األداة الرئيسية للمجلس  )6

 وضع ميزانية المنظمة وبرنامج عملها؛ •
 رصد برنامج العمل وتنفيذه من الناحية المالية؛ •
 .ه العام ومراجعة ذلك بانتظاميم نواتج البرنامج ونتائجه وأدائتقي •

 
 :وتقوم لجنة البرنامج والميزانية باآلتي )7

ت الصلة بميزانية المنظمة وبرنامج عملها، آما أعدها النظر، قبل تقديمها إلى المجلس، في آل الوثائق ذا •
 األمين العام؛

 رفع تقارير إلى المجلس بناء على ذلك؛ •
 .أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها •
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  عضويتها

 
ا آل القواعد التي لجنة البرنامج والميزانية هي جهاز متفرع عن المجلس التنفيذي، وبالتالي تنطبق على أعضائه )8

 .تنطبق على أعضاء المجلس التنفيذي
 
 : هي على النحو اآلتي لجنة البرنامج والميزانيةترآيبة )9

 :عضوان فاعالن عن آل إقليم، آما يلي •
  أعضاء من المجلس التنفيذي، تعينهم لجانهم اإلقليمية ذات الصلة؛6 -
 صلة؛ عن آل إقليم، تعينهم لجانهم اإلقليمية ذات ال1 أعضاء، 6 -

 ممثل األعضاء المشارآين في المجلس التنفيذي؛ •
 .ممثل األعضاء المنتسبين في المجلس التنفيذي •

  
يكون لنائب الرئيس، حين يحل محل . تنتخب لجنة البرنامج والميزانية رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين أعضائها )10

 .الرئيس، ما للرئيس من صالحيات وواجبات
 

نظمة السياحة العالمية، وإن لم يكن عضوا في لجنة البرنامج والميزانية، يجوز له أن يجوز ألي عضو من أعضاء م )11
 .يحضر اجتماعاتها آمراقب، أي دون أن يحق له الكالم

  
  الوالية

  
 :يمكن تجديد عضوية لجنة البرنامج والميزانية على النحو اآلتي )12

 ؛1س التنفيذيلألعضاء الستة من المجلس التنفيذي، آما تجدد واليتهم في المجل •
 .لألعضاء الستة من اللجان اإلقليمية، بانتخابات تجري مرة آل أربع سنوات •

  
  دورات اللجنة

 
تعقد اللجنة دورة اجتماعات عادية مباشرة قبل اجتماع المجلس، أو في أي وقت آان، وفق ما يتطلبه المجلس  )13

 .التنفيذي
 

 .ذلك عن طريق الوسائط اإللكترونيةيمكن التشاور مع أعضاء اللجنة في أي وقت آان، بما في  )14
  

بين الدورات العادية للجنة البرنامج والميزانية، يجوز لرئيس اللجنة، بعد التشاور مع رئيس المجلس ومع األمين  )15
 .العام للمنظمة، يجوز له أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية

  
 .للجنة باإلتفاق مع رئيسهايقوم األمين العام بوضع جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات ا )16

  
  أمانة اللجنة

  
 .ويجوز له أن يفوض مهامه إلى أي عضو من أعضاء أمانة المنظمة. يقوم األمين العام بمهمة أمين اللجنة )17

 
 .فوية أو خطية حول أي مسألة تناقشها اللجنة، في أي وقت آانز لألمين العام أن يدلي ببيانات شيجو )18

  
 .عداد التقارير التي ترفعها اللجنة إلى المجلستساعد األمانة الرئيس على إ )19

  
  سير األعمال

  
 .ال بد من حضور أغلبية أعضاء اللجنة لكي يكتمل النصاب في اجتماعاتها  )20

 
 .يجري تفسير هذه القواعد اإلجرائية مع مراعاة الممارسة المألوفة للمجلس التنفيذي في المسائل ذات الصلة )21

                                                 
  .ألربع سنوات  يعين أعضاء المجلس التنفيذي 1


