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 المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي
  

  ) تقرير مراجعي الحسابات حول الحسابات اإلدارية للمنظمةج
2010للسنة المالية   

 
 

عشرة  الثامنة لفترة الماليةامن  األولىتتضمن ھذه الوثيقة تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للسنة  )1
من النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية، وھي تقدم  14. وقد تم إعداد ھذه الحسابات وفقا للمادة 2010-2011

  بموجبه إلى المجلس التنفيذي.
  
  محتويات ھذه الوثيقة ھي اآلتية: )2

                        
  الصفحة                      
 3                تقرير مراجعي الحسابات .1
  
 7        2011كانون األول/ديسمبر  31يزانية لغاية البيان الموحد للم .2

  
 12              البيان الموحد لإليرادات والنفقات .3

  
  بيان المستوى اإلسمي -صندوق رأس المال المتداول  .4

  16        2010كانون األول/ديسمبر  31والرصيد المتوافر لغاية 
  

 17      2010كانون األول/ديسمبر  31لغاية  2010نتائج الميزانية للسنة المالية  .5
        
  18      : بيان اإلعتمادات التي أقرت، والنفقات الفعلية، والتحويالت2010ميزانية  .6

  
 بيان أنشطة اتفاق الصندوق اإلستئماني بين المنظمة وإيطاليا .7

  21          ذات الصلة بالتعليم والتنمية السياحية المستدامة   
  

 22  منتسبين (اتفاق بين المنظمة وإسبانيا)بيان األمانة الدائمة للصندوق اإلستئماني لألعضاء ال .8
  

 23      صندوق التشغيل المشترك بين المنظمة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .9
 

  25  صندوق األمم المتحدة التشغيلي اإلستئماني المتعدد المانحين والبرامج المشتركة .10
  

 :المرفقات
 

 2010كانون األول/ديسمبر  31اية بيان االشتراكات المترتبة لحساب الصندوق العام لغ  - أوال 
 

  تسوية حسابات الديون المتعثرة المنسوبة إلى أعضاء منتسبين سابقين  -ثانيا 
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  بيان االشتراكات المدفوعة سلفا والمترتبة على األعضاء الفاعلين لصندوق رأس المال المتداول  - ثالثا 
  2010كانون األول/ديسمبر  31لغاية     

  
 1976(سنويا من  2010كانون األول/ديسمبر  31ات المترتبة إلى الصندوق العام حتى تفصيل االشتراك  - رابعا 

  )2011إلى 
  

  بيان السيولة النقدية   - خامسا 
  

  وفقا للھيكل الجديد 2010اإلعتمادات المنقحة لسنة   -  سادسا
  

  بحسب البرنامج الرئيسي والقسم. 2010لسنة  اإلعتمادات التي أقرت  - سابعا 
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   ي الحساباتتقرير مراجع
  2010حول الحسابات اإلدارية للسنة المالية 

  
  رأي  ألف ـ

  
من النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية (المنظمة في ما يلي من النص) وإلى ما اتصل بھا  17استنادا إلى المادة  )1

تحتوي على البيانات المالية  التي، 7- 1ومرفقاتھا  CE/90/5(c)من الوثيقة المالية  23- 1من أحكام، قمنا بتفحص الصفحات 
كانون  31والجداول ذات الصلة المحددة كما يجب، وكلھا تتعلق بالسنة المالية لمنظمة السياحة العالمية التي تنتھي في 

، كما تتعلق بحسابات الصناديق اإلستئمانية ألنشطة التعليم والتنمية السياحية المستدامة (اتفاق بين 2010األول/ديسمبر 
من  19و 18ة وإيطاليا)، ولألمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين (اتفاق مشترك بين المنظمة وإسبانيا)، في الصفحتين المنظم

الوثيقة المذكورة. ولقد تفحصنا أيضا الحسابات المشتركة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة، وحسابات الصندوق 
لوثيقة من ا 23- 20لبرامج المشتركة لنفس الفترة، وھي واردة في الصفحات اإلستئماني المتعدد األطراف، وحسابات ا

  المالية نفسھا.
  
وأجرينا، على وجه الخصوص، استعراضا شامال إلجراءات المحاسبة واختبارات لمداخلھا ولما يسندھا من براھين  )2

  وفقا لما اعتبرناه ضروريا حسب الظروف.
  
ت المالية لمنظمة السياحة العالمية تعكس كما يجب المعامالت المالية المسجلة ونتيجة لمراجعتنا، نحن نرى أن البيانا )3

، وأن ھذه المعامالت تمت وفقا للنظام المالي وأحكام الميزانية وغيرھا من التوجيھات السارية، كما 2010للسنة المالية 
ذلك، نرى من الضروري إبداء . على الرغم من 2010كانون األول/ديسمبر  31تعرض بأمانة الوضع المالي لغاية 

  المالحظات اآلتية:
  

  مالحظات   - باء 
  
 تبلغ 2010يُظھر البيان الموحد لإليرادات والنفقات أن إيرادات الميزانية (الصندوق العام) لسنة  )4

يورو،  12433000في المئة من الميزانية التي أقرت لھذه الفترة، أي  88.02يورو، وھو مبلغ يوازي 10943001.59
، 2009في المئة مقارنة بسنة  6.78مجموع إيرادات الميزانية بنسبة  انخفضوقد . A/18/15جب قرار الجمعية العامة بمو

 يورو. 11738862.24حيث بلغ 
 
في المئة من إيرادات  88014يورو، أي  10332891.04وتََمثل ھذا المبلغ إجماال باشتراكات أعضاء المنظمة، وقد بلغت  

في مستوى جباية االشتراكات مقارنة بالسنة طفيفا يورو)، ما يمثل ارتفاعا  11723000.00ذا البند (الميزانية في ظل ھ
 .المالية السابقة

  
، حيث مقارنة بالعام السابق ،2010جباية اشتراكات األعضاء المتأخرة التي تم تحصيلھا في  وانخفضت كثيرا )5

 في المئة. 41بنسبة حوالي  بانخفاضو، أي يور 1060074047يورو إلى  1806658.49المبلغ من  انخفض
  
 في المئة 2المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المتأخرة المترتبة على أعضاء المنظمة للصندوق العام بنسبة تقارب  وارتفع )6

 يورو لدى إغالق الفترة المالية الراھنة. 16546855.37إلى  2009يورو في  16261274.23، أي من 2010في 
  
يورو من المتأخرات الموجودة في نھاية السنة المالية  165033.33، يجدر الذكر أنه تم اقتطاع مبلغ إضافة إلى ذلك )7

. ويتمثل ھذا المبلغ المقتطع بديون ألعضاء منتسبين سابقين تعود إلى خمس سنوات سابقة أو أكثر، وذلك وفقا 2009
، وھو أمر أقره المجلس التنفيذي بناء على اقتراح 2000 لإلجراء المشروح في المرفق الثاني الذي يطبق منذ السنة المالية

 من األمين العام.
  
، المتأخرات التي تم تحصيلھا 2010يورو في سنة  10943001.59وإذا أضفنا إلى إيرادات الميزانية، التي بلغت  )8

في  ة صفرنتيجيورو، نحصل على  12003076.06يورو، ثم اقتطعنا نفقات الميزانية، أي  1060074047وقدرھا 
يعزى ذلك، من جھة، إلى عدم تطبيق المبلغ الكامل من المنشورات واإليرادات المتفرقة . و2010الصندوق العام لسنة 

؛ ومن جھة أخرى، إلى افتراض أن بعض النفقات بواسطة 2010المنصوص عليھا في مشروع ميزانية البرنامج لسنة 
مؤسسة تيميس المذكورة في الفقرة مخصصات أو  نھاية الخدمةالتأمين الصحي بعد المخصصات (من بينھا مخصصات 

14.( 
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يورو، وقد نسبت إلى  450000.00تجدر اإلشارة أيضا إلى أنه تم اعتماد سلسلة من المخصصات مجموعھا و )9
وفي ما يلي تفصيل للمخصصات، بما في ذلك أرصدتھا لدى . [(XVI)498]وفقا لقرار الجمعية العامة  2005ميزانية 

 .2010الق السنة المالية إغ
  

  (باليورو)
  اعتمادات  البند

2005  
  رصيد اإلعتمادات

بتاريخ 
31/12/2009  

مخصصات 
2010 

  

نفقات صرفت 
  2010في 

  رصيد اإلعتمادات
بتاريخ 

31/12/2010  
تكاليف تنفيذ النظم 

األمنية لألمم المتحدة في 
  مبنى المقر

200000  116850.01  6667.60  2450.44  121067.17  

دبر األزمات في حاالت ت
خطر تفشي األوبئة أو 
الكوارث الطبيعية التي 

تؤثر على السياحة 
  عالميا

250000  25496.84  28357.92  52852.39  1002.37  

  
 :1، نسبت إلى الميزانية على النحو اآلتي2007إضافة إلى ذلك، تم اعتماد مبلغين جديدين في السنة المالية  )10

 
  (باليورو)

  اعتمادات  البند
2007  

 رصيد اإلعتمادات
بتاريخ 

31/12/2009  

مخصصات 
2010 
  

نفقات صرفت 
  2010في 

  رصيد اإلعتمادات
بتاريخ 

31/12/2010  
تكاليف مترتبة على 

اعتماد المعايير 
المحاسبية الدولية 

للقطاع العام المزمع 
، 2012 بأوائلتطبيقھا 

بموجب قرار الجمعية 
  [(XVII)519]العامة 

100000.00  82196.31  11624.02   --  70572.29  

تغطية تكاليف العودة 
إلى الوطن لموظفين 
بلغوا سن التقاعد في 

، وقد مدد األمين 2007
  العام عقودھم

328152.90  320198.60  278998.11  41200.49  0.001  

  
ية الدولية المعايير المحاسب أن تطبقمنظمة السياحة العالمية  يجب علىوأسوة بمنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة،  )11

ألف يورو لتطبيق ھذه  100، أقرت الجمعية العامة اعتماد [(XVII)519]للقطاع العام. وبموجب قرار الجمعية العامة 
على مشاركة موظفين في اجتماعات وحلقات عمل ذات صلة بالمعايير  ھذا المبلغ حتى اآلن قد صرف معظموالمعايير، 

 المحاسبية الدولية للقطاع العام.
 

، اعتماد المنظمة لھذه المعايير بشكل ])[CE/DEC/7 (LXXXV)المجلس التنفيذي، بموجب مقرره وأقر  )12
، واستخدام الصندوق اإلحتياطي الستبدال األصول الثابتة من أجل تمويل تكاليف ھذا 2011-2010تدريجي في فترة 

 التطبيق.
 

ية للقطاع العام، ينبغي التنويه بالعمل الذي قامت ، وفي ما يتعلق بتنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدول2010خالل  )13
به اإلدارة وشعبة الشؤون اإلدارية والمالية لوضع مشروع دليل حول سياسات للمحاسبة تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع 

لمية، وقد قدمت إلى العام، وقد أنجز ھذا الدليل تقريبا، إضافة إلى مشروع تعديالت على النظام المالي لمنظمة السياحة العا
. وال تزال أيضا في [CE/88/5(a)]مراجعي الحسابات الخارجيين، كما ھو مرتقب في خطة العمل التي وضعتھا المنظمة 

 مرحلة اإلعداد عدة دالئل حول تحضير الحسابات وإجراءات اإلدارة ذات الصلة.

                                            
من ھذا التقرير. 14الفقرة يورو) تم تحويله إلى مخصصات اإلعادة إلى الوطن المذكورة في  41200الرصيد الموجود في ھذا البند (  1  
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وعلى تكييف اإلجراءات الحالية بغية جعلھا  وتعمل المنظمة، في نفس اإلتجاه، على تحديد ووضع مسارات عمل جديدة
متناسقة ومتماشية  مع نظم المحاسبة الدولية للقطاع العام. وتجدر اإلشارة، بناء على توصيات مراجعي الحسابات 

ي ، إلى أن الدوائر المالية الجديدة قد أقرت في معظمھا ونفذت ف2009الخارجيين ذات الصلة بمراجعة البيانات المالية لسنة 
بحر السنة. وعلى الرغم من أن ھذا التطور ال يشكل بالضرورة جزءا من عملية اعتماد المعايير الدولية، فإنه خطوة مفيدة 

 لتعزيز ھذه العملية، ما يجعلھا أكثر تناسقا على نحو يسھل تجميع المعلومات اإلقتصادية والمالية بصورة شفافة.
  

 :2آلتية، ونسبت المبالغ إلى الميزانيةتم تخصيص اإلعتمادات الجديدة ا 2010في و )14
  

  رصيد المخصصات  2010نفقات في   2010مخصصات في   البند
  31/12/2010في 

  851137.38  48862.62  900000  تأمين صحي بعد نھاية الخدمة
  81299.86  59900.63  141200.492  مخصصات اإلعادة إلى الوطن

  180000  --   180000  مخصصات تيميس لعقد منتدى السياحة العالمي
 

) يرد تفصيل لالشتراكات المترتبة إلى الصندوق العام حتى تاريخ CE/90/5(c)في المرفق الرابع بالوثيقة المالية ( )15
، يبلغ مجموع 6). وكما يذكر في الفقرة 2010إلى  1976، بحسب السنة المالية (من 2010كانون األول/ديسمبر  31

. وكما أصبح مألوفا، نحث أعضاء المنظمة على تسديد اشتراكاتھم إلى يورو 16546855.37االشتراكات المترتبة 
كما نحث األعضاء الذين تترتب عليھا اشتراكات  ) من النظام المالي.2( 7الميزانية ضمن اآلجال التي تنص عليھا المادة 

ز فعالية تنفيذ خطط العمل متأخرة ال مبرر لھا على تسديد ھذه الديون إلى المنظمة في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزي
 التي تقوم بھا المنظمة كل سنة.

  
وبالنسبة لإليرادات والنفقات الخارجة عن الميزانية التي تتشكل منھا مختلف "صناديق االحتياط" في المنظمة، وھي  )16

يورو، ما  6529974.65بلغت  2010منفصلة عن الصندوق العام، يجدر الذكر أن اإليرادات الخارجة عن الميزانية لسنة 
يورو. وارتفعت اإليرادات من  5377816.26في المئة مقارنة بالسنة السابقة، حيث تم تحصيل  21بحوالي  ارتفاعايمثل 

 .2010يورو في  4477382.54يورو إلى  3294271.73في المئة، أي من  36االشتراكات الطوعية بنسبة حوالي 
 2980204.24على النفقات من التبرعات، من في المئة 14بنسبة خفاض وبالنسبة للنفقات الخارجة عن الميزانية، طرأ ان

 يورو في السنة المالية الجارية. 2559535.69إلى  2009يورو في 
 

يورو في ظل صندوق  3974821.09يعكس مبلغ  2010كتنون األول/ديسمبر  31البيان الموحد للميزانية لغاية  )17
) الفارق بين المبالغ التي تم استالمھا  في ظل التبرعات 1ثالثة عناصر: (تبرعات. ويتألف ھذا المبلغ من  –اإلحتياط 

) الفارق بين المبالغ التي تم استالمھا في ظل التبرعات للبرامج المغلقة 2للبرامج الجارية والنفقات التي صرفت عليھا؛ (
لخسارة أو الربح من فوارق أسعار ) الفائدة الصافية على اإليرادات من التبرعات وا3والنفقات التي صرفت عليھا؛ (

 الصرف في المعامالت ذات الصلة بالتبرعات.
  

ويتعين على منظمة السياحة العالمية أن تضع في خانة اإليرادات السنوية تكاليف دعم البرامج النسبية من التبرعات. كما 
ھا كتبرعات للبرامج المغلقة والنفقات التي يتعين عليھا أت تتخذ قرارا بشأن التعامل مع الفرق بين المبالغ التي يتم تلقي

تصرف عليھا. وإن صافي إيرات الفوائد من التبرعات والخسارة أو الربح من فوارق أسعار الصرف في المعامالت ذات 
ات الصلة بالتبرعات ينبغي أن تتعبر إيرادات تعود إلى الصندوق العام. وأخيرا، الفرق بين المبالغ التي يتم استالمھا كتبرع

للبرامج الجارية والنفقات التي تصرف عليھا ينبغي أن يتجلى بشكل مختلف في خانة الخصوم، بدال من "اإلحتياط"، في 
  البيان الموحد للميزانية.

  
إلى  2009يورو في  515351.10اإليرادات من بيع المنشورات، من  ھذه السنةانحفضت في مرة أخرى و )18

. وانخفضت النفقات، ، وقد أظھرت نزعة تنازلية في اإليرادات بين سنة وأخرىمئةفي ال 14بنسبة  أييورو،  443468.06
أو غيرھا من التكاليف المباشرة وغير المباشرة المنسوبة إلى الصندوق  دون احتساب المخصصات السنوية في الميزانية،

 .يورو 177137.96إلى  يورو 179140.21في المئة، أي من  1.12بنسبة حوالي  العام،
  

يورو، نتيجة تباين سعر الصرف بين  35068.39كانت حصيلة التباين السلبي في أسعار الصرف  2010وفي  )19
يورو في السنة الماضية، ما يعني أنه طرأ  20170.46الدوالر األمريكي واليورو. لكن ھذا التباين في أسعار الصرف كان  

 في المئة. 73عليه ارتفاع بحوالي 
  

                                            
، وقد حذفت من ھذا التقرير 10اإلعادة إلى الوطن المذكورة في الفقرة  من رصيد مخصصات تغطية تكلفة تسوية يورو 41200يشمل ھذا مبلغ   2

  نظرا ألن المبلغين يؤديات نفس الغرض.
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، في باب تكاليف دعم الوكاالت. وقد بلغ 1997رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منذ عام وتتراكم اإليرادات من ب )20
  .2010كانون األول/ديسمبر  31يورو في  143027.41مجموعھا 

  
 2010، الذي كان موجودا في بداية 2009- 2008مبلغ الفائض اإلجمالي في الصندوق العام للفترة كامل واستخدم  )21

علما أن األمين العام كان قد تلقى إذنا بذلك من المجلس التنفيذي  ،ب الطوارئ الخاص""لحسايورو)  647249.52(
يورو إلى  130993.50. كما أن المجلس التنفيذي اعتمد مقررا بتخصيص مبلغ [CE/DEC/5(LXXXVIII)](المقرر 

 .)]CE/DEC/5(LXXXVIII[ للمقرروفقا  ،2007-2006صندوق استبدال األصول الثابتة من فائض 
  

بالنسبة للصناديق اإلستئمانية الخاصة باألنشطة التعليمية والتنمية السياحية المستدامة (اتفاق بين المنظمة وإيطاليا)،  )22
 476998.03، كلھا إيرادات مالية. وقد بلغت النفقات على األنشطة 2010يورو في عام  3681.42بلغ مجموع اإليرادات 

 473316.61أنشئ  في ھذا الصندوق قد انخفض خالل الفترة المالية بمقدار  يورو، ما يعني أن رصيد االحتياط الذي
 يورو.

  
أما بالنسبة للصندوق اإلستئماني لألمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين (إتفاق بين المنظمة وإسبانيا)، فقد بلغ مجموع  )23

ذا الصندوق بنھاية السنة المالية يورو، ما يجعل احتياط ھ 101501.30يورو، ومجموع النفقات  92330.99اإليرادات 
 في المئة. 11.96أي ما يمثل انخفاضا بنسبة  ،يورو 67505.60بمقدار  2010

  
والبرامج المشتركة التي نفذتھا  المانحينوبالنسبة للحسابات المالية ذات الصلة بتنفيذ الصناديق اإلستئمانية المتعددة  )24

مشروعا باستخدام األموال التي  14ة، تجدر اإلشارة إلى أنه تم تنفيذ المنظمة بصفتھا منظمة مشاركة في األمم المتحد
  خصصھا لذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي عمل كوكالة إدارية.

يورو. أما مجموع النفقات لتنفيذ المشاريع،  2247011.85 عمجموع األموال التي تم استالمھا لھذه المشاري 2010في وبلغ 
يورو. وبالتالي  957529.22يورو، ما يجعل رصيد الصناديق  1289482.85ف غير المباشرة، فقد بلغت بما فيھا التكالي

  في المئة. 57فإن استخدام األموال التي تم تلقيھا خالل السنة لھذه المشاريع يكون قد تحقق بنسبة 
  

ا، من جھة األمين العام لمنظمة السياحة وأخيرا، نود أن نعرب عن شكرنا للتعاون الكامل الذي حظينا به لدى قيامنا بعملن
العالمية وموظفيه، السيما شعبة اإلدارة والمالية، وألنه أتيح لنا دائما اإلستيضاح  واالطالع على الوثائق التي اعتبرناھا ذات 

  صلة بتفحصنا للحسابات.
  

  2011آذار/مارس  25مدريد، 
  
  

  (موقع)                (موقع)
 
 

 مرثيديث لوبرانكون كورتيس          فيمالياندرا باتوارھان
 
  

  (إسبانيا)                (الھند)
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2009 2010
2009 2010

13.414.293,14 14.454.236,04

27.110,97 15.485,85

2.817.804,65 9.128.782,41

10.569.377,52 5.309.967,78

16.261.274,23 16.546.855,37

1.258.988,98 1.544.888,94

13.259.395,14 13.216.309,65

1.742.890,11 1.785.656,78

1.864,55 2.858,25

3.482.228,55 3.141.666,47

820.721,04 790.226,26

3.168,54 3.168,54

455.306,00 358.751,00

بموجب اتفاق بموجب اتفاق
1.241.980,00 1.214.578,00

(786.674,00) (855.827,00)

34.438.856,05 35.297.761,93

2009 2010
2009 2010

2.958.481,53 1.298.914,79

455.306,00 358.751,00

2.503.175,53 940.163,79

796.410,39 1.163.494,98

796.410,39 1.163.494,98

0,00 0,00

19.745.367,33 19.691.380,09

16.261.274,23 16.546.855,37

1.864,55 2.858,25

3.482.228,55 3.141.666,47

544.741,76 1.305.079,07

13.144,75 20.723,60

10.380.710,29 11.818.169,40

2.812.219,69 2.812.219,69

688.279,39 713.609,49

1.253.343,57 1.032.661,02

2.056.974,34 3.974.821,19

71.826,19 165.413,45

0,00 0,00

0,00 485.419,96

1.720.085,15 1.951.580,92

79.452,08 143.027,41

382.116,42 539.416,27

830.993,50 0,00

485.419,96 0,00

0,00 0,00

34.438.856,05 35.297.761,93

31 كانون األول/ديسمبر 2010 البيان الموحد للميزانية لغاية .2
(مقارنة ببيان ميزانية السنة المالية السابقة)

(باليورو)

األصول

السيولة والمصارف (المالحظة 1)

مصروفات نثرية

السيولة في المصارف - الحسابات الجارية

السيولة في المصارف - حسابات مودعة ألجل ثابت

2 و3) (المذكرة (المرفق األول) مساھمات في الصندوق العام - الَمدينون

اشتراكات مترتبة للسنة المالية الجارية

اشتراكات مترتبة من السنوات المالية الماضية: أعضاء

اشتراكات مترتبة من السنوات الماضية: أعضاء سابقون 

الَمدينون - مساھمات إلى صندوق رأس المال المتداول (المرفق الثالث)

- مساھمات أخرى (تبرعات) الَمدينون

َمدينون آخرون

ضمانات وودائع

أصول ثابتة (المالحظة 4)

مبنى المقر (المالحظة 5)

أصول ثابتة ملموسة

االستھالك المتراكم لألصول الثابتة الملموسة

مجموع األصول

الخصوم

أعضاء منتسبون - برنامج العمل

مخصصات اإلشتراكات المستحقة

مخصصات أخرى (المالحظة 6)

إيرادات توزع خالل عدة سنوات

الدائنون

صندوق استبدال األصول الثابتة - الدائن (مالحظة 4)

مدينون آخرون

اشتراكات مدفوعة سلفا

اشتراكات مدفوعة مقدما لصندوق رأس المال المتداول

مجموع الخصوم

حسابات خاصة

استبدال األصول الثابتة (المالحظة 4)

إيرادات البرنامج اإلنمائي ـ تكاليف دعم الوكاالت

(ST-EP) مؤسسة

فائض الصندوق العام 2006- 2007 (المالحظتين 4 و6)

فائض الصندوق العام 2008- 2009 (المالحظة 8)

رصيد اإلشتراكات المتأخرة (المالحظة 9)

اشتراكات مدفوعة مقدما للصندوق العام

مجموع اإلشتراكات المستحقة - الصندوق العام

مجموع اإلشتراكات المستحقة - الصندوق المتداول

مجموع اإلشتراكات المستحقة - تبرعات

الصندوق الخاص لإلحتياط (المالحظة 8)

صناديق احتياط

صندوق رأس المال المتداول

منشورات (المالحظة 7)

إيرادات مختلفة (المالحظة 7)

تبرعات
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  مالحظات على الميزانية الموحدة
  

، اعتماد اليورو كعملة المنظمة 2001أقرت الجمعية العامة، في دورتھا الرابعة عشرة التي انعقدت في سيول وأوساكا عام 
كانون  31، وھي العملة التي كانت مستخدمة حتى [A/RES/433(XIV)]ر للسداد والمحاسبة بدال من الدوال

  .2002كانون الثاني/يناير  1. واليورو ھو عملة المحاسبة المعتمدة لدى المنظمة اعتبارا من 2001األول/ديسمبر 
  

 مالحظات
  
  تتوزع السيولة النقدية بحسب العمالت كما يلي: )1
  
  المجموع باليورو  يورو  دوالر أمريكي  

  15485.85  7720.39  10204.28  مصروفات نثرية
  9128782.41  8813818.74  413881.29  نقود بالمصارف، حسابات جارية

  5309967.78  3011747.78  3020000.00  نقود بالمصارف، ودائع ألجل ثابت
  

األموال التي أودعت في  بالنسبة للمبلغ الكبير من األموال التي أودعت في حسابات مصرفية جارية باليورو، مقارنة بمبلغ
حسابات مجمدة باليورو، ينبغي اإلشارة إلى أن الشروط التي تم التفاوض على أساسھا مع المصارف للحسابات الجارية ھي 
أفضل من الشروط المعروضة للحسابات المجمدة، أكان من حيث مردودھا على الرصيد اإلجمالي المودع أو من حيث 

  تكاليف إدارة ھذه الحسابات.
  

كانون  31تم تحديد قيمة كل حسابات الدوالر األمريكي باليورو استنادا إلى سعر الصرف المتداول لدى األمم المتحدة في 
  يورو). 0.761دوالر أمريكي =  1(  2010األول/ديسمبر 

  
بط ، وذلك نتيجة لض2009يورو من المبلغ النھائي المترتب إلى الصندوق العام لسنة  169833.33تم اقتطاع  )2

حسابات أعضاء منتسبين سابقين تترتب عليھم ديون تعود إلى خمس سنوات على األقل، وفقا لمقرر المجلس التنفيذي 
[8(LXIII-LXIV)]  من المقرر، والمرفق الثاني بھذه الوثيقة لالطالع على جدول  3(أنظر اإلجراء الذي أقر في الفقرة

يورو يمثل مواءمة اإلشتراكات  4800.00قين). وتم شطب مبلغ مفصل للديون المستحقة على أولئك األعضاء الساب
  بتاريخ انسحابھا. رابطة سفر آسيا/المحيط الھادئالمترتبة على العضو المنتسب 

  
 ، نتيجة لآلتي:2010يورو من اإلشتراكات المستحقة عن السنة المالية  44800.00وتم اقتطاع مبلغ  )3
 

 .2ديونا مترتبة على أعضاء منتسبين سابقين، في المالحظة  يورو يمثل 19600.00ضبط الحسابات لمبلغ  )أ 
 

، نتيجة للمواءمة التي تمت من يلي من األعضاء المنتسبينيورو يمثل االشتراكات المترتبة على  25200.00شطب مبلغ 
  :وفق تاريخ اإلنسحاب

  
Accenture …………………………………………………………..  1,200.00 
ADM & TEC ………………………………………………………..  1,200.00 
Agence de Tourisme Gic Mieux-vivre ………………………….  1,200.00 
Alrawda Travel and Tourism Agency …………………………..  1,200.00 
Arab Tourism Organization ………………………………………  1,200.00 
CCTE ………………………………………………………………  1,200.00 
Deloitte & Touche …………………………………………………  1,200.00 
Ediciones Cabrer ………………………………………………….  1,200.00 
Federation Nat. Agences voyage du Maroc ……………………  1,200.00 
Grupo Cubacanan …………………………………………………  1,200.00 
Hotel Support Services ……………………………………………  1,200.00 
Indian Airlines ………………………………………………………  1,200.00 
National Tourism Board of Sierra Leone ………………………..  1,200.00 
Papua New Guinea National Cultural Trust …………………….  1,200.00 
Rojenny Tourist / Games Village Oba …………………………..  1,200.00 
The University of Economics in Warsaw ……………………….  1,200.00 
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International Hotel & Tourism Industry …………………………..  1,200.00 
Annals of Tourism Research ……………………………………..  2,400.00 
ICE – Universidad Politécnica de Madrid ……………………….  200.00 
Expomedia ………………………………………………………….  2,200.00 

  
من األحكام  18-6األصول الثابتة الواردة في بيان الميزانية ھي تلك التي تمثل األصول المستھلكة المحددة في المادة  )4

المالية المفصلة المرفقة بالنظام المالي، أي أجھزة الكومبيوتر، وآالت استنساخ الوثائق، والعربات. وھي تُفََصل على النحو 
                          اآلتي:

 وروي             
  
   612759.00  أجھزة كومبيوتر........................................................  -
  506964.00  آالت استنساخ الوثائق..................................................  -
  94855.00  ...عربات.................................................................  -

  1214578.00  ........المجموع..........................................................
  

القيمة الصافية لألصول الثابتة يقابلھا الدائنون في جدول الخصوم في بيان الميزانية، تحت عنوان "الدائنون"، بواسطة 
  الدائنون. -صندوق استبدال األصول الثابتة 

  
صول المستھلكة، بكاملھا، إلى ميزانية السنة التي تحصل فيھا المشتريات. وتنسب في السنوات القادمة وتنسب مشتريات األ

إلى الميزانية اإلستھالكات السنوية التي تغذي صندوق استبدال األصول الثابتة (تحت عنوان: صندوق االحتياط). وبالتالي 
وليس إلى الميزانية. وتسجل سائر األصول الثابتة غير المستھلكة  فإن تكلفة استبدال ھذه السلع تنسب إلى صندوق االستبدال

  كمخزون مادي خارج بيان الميزانية ال يُقَوم بل يحدد بكامله كنفقات في الميزانية.
  

وتستھلك األصول الثابتة المتمثلة بأجھزة الكومبيوتر خالل فترة خدمة ھي خمس سنوات. أما فترة االستھالك آلالت 
  ائق فھي سبع سنوات.استنساخ الوث

  
والحتساب االستھالك السنوي تطبق وسيلة "الخط السوي" التي تبين التقلص المباشر لرأس المال عن طريق االستخدام 

  السنوي المنتظم.
  

  يورو                 التغير في القيمة الصافية لألصول الثابتة
  455306.00     ...............2010كانون الثاني/يناير  1القيمة الصافية لألصول، 

    )1800.00(    ...2010ناقص: القيمة الصافية ألصول ثابتة سحبت من الخدمة في 
  298194.00    )155312.00(  ......................................2010ناقص: االستھالك سنة 

  60557.00        ..............................................2010مشتريات سنة 
  455306.00        ..........2009كانون األول/ديسمبر  31الصافية لألصول،  القيمة

 
  يورو                 التغير في صندوق استبدال األصول الثابتة

  1720085.15  ....................................................2010كانون الثاني/يناير 1رصيد الحسابات، 
  155312.00  ..........................................................................2010تكلفة االستبدال لسنة 
  12840.77  ...........................................................................2010المردود المالي لسنة 

  50000.00  .......................مخصصات لتنفيذ القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام ...............
  130993.50  ............................................................. 2007- 2006مخصصات من فائض 

  مقابل أصول ثابتة 2010ناقص: االستھالك المتراكم ألصول ثابتة سحبت من الخدمة في 
  )86159.00(  ..................................................................................2010تم شراؤھا في 

  1951580.92  .............................................. 2010كانون األول/ديسمبر  31رصيد الحسابات، 
  

ل ، خول المجلس التنفيذي األمين العام استخدام احتياطي صندوق استبدا[CE/DEC/7(LXXXV)]بموجب المقرر 
  األصول الثابتة من أجل تمويل تكلفة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

  
، أن يخصص لصندوق استبدال األصول الثابتة [CE/DEC/5(LXXXVIII)]وقرر المجلس التنفيذي، بموجب مقرره 

  .2007-2006يورو، ينسب إلى فائض الفترة  130993.50مبلغ 
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ألف يورو إلى صندوق  50، تخصيص مبلغ [A/RES/567(XVIII)]قرار الجمعية العامة  وقرر األمين العام، بموجب
  استبدال اإلصول الثابتة، ينسب إلى ميزانية ھذه السنة المالية.

  
 المقر تقدمه مملكة إسبانيا لقاء إيجار رمزي قدره دوالر أمريكي واحد. )5
  
 أحكام أخرى: )6
 

)، تم اعتماد المخصصات 2005الجمعية العامة (داكار،  الصادر عن [A/RES/498(XVI)]وفقا للقرار   أ)
 :2005اآلتية، وقد نسبت إلى السنة المالية 

  
ألف يورو لتغطية نفقات تطبيق التوجيھات األمنية الصادرة عن األمم المتحدة في  200اعتماد مبلغ  -

. وفي 2010ة يورو بنھاية السنة المالي 116850.01مبنى المقر. وقد بلغ رصيد ھذه اإلعتمادات 
يورو تم تسديده بدل  6667.60يورو ومبلغ  2450.44، نسب إلى ھذا البند مبلغ 2010السنة المالية 

ضرائب جبيت في فاتورة واحدة كانت قد وضعت في حسابات السنة المالية السابقة،  وقد بلغ رصيد 
 يورو. 121067.17كانون األول/ديسمبر مبلغ  31ھذا البند في 

 
ألف يورو لتدبر األزمات في أوضاع مخاطر األوبئة أو الكوارث الطبيعية التي  250 اعتماد مبلغ -

يورو بنھاية السنة  25496.84تلحق الضرر بالسياحة على الصعيد العالمي. وقد بلغ رصيد ھذا البند 
يورو إلى اعتمادات رسوم إدارة مشاريع  28357.92أضيف مبلغ  2010. وفي 2009المالية 

سونامي وفعالية الطاقة في تايالند" التي تم تمويلھا من تبرعات، والمشاريع "خطة عمل الت
CFIA/A4  وCFIA/A10   التابعة للصندوق اإلستئماني المتعدد المانحين الذي حدده برنامج األمم

يورو، وبنھاية السنة المالية بلغ  52852.39المتحدة اإلنمائي. وبلغت النفقات المنسوبة إلى ھذا البند 
 يورو. 1002.37يد ھذا البند رص

  
  ، وضعت المخصصات اآلتية، وقد نسبت على النحو اآلتي في الميزانية:2007في السنة المالية   ب)

  
)، بموجب 2007ألف يورو أقرته الجمعية العامة (كارتاخينا دي إيندياس،  100تخصيص مبلغ  -

رتب على تطبيق المعايير ، من أجل تغطية التكاليف التي سوف تت[A/RES/519(XVII)]القرار 
المحاسبية الدولية للقطاع العام التي اعتمدتھا منظومة األمم المتحدة، والتي من المزمع تطبيقھا عمليا 

يورو،  82196.31، بلغت النفقات التي نسبت إلى ھذا البند 2010. وفي السنة المالية 2012بأوائل 
 ون األول/ديسمبر؛كان 31يورو، لغاية  70572.29ما يجعل رصيد الحساب 

 
يورو، لتغطية تكاليف اإلعادة إلى الوطن لموظفين بلغوا سن التقاعد في  328152.90اعتماد مبلغ  -

 320198.60ما قدره  2010. وقد بلغ رصيد ھذا اإلعتماد بنھاية السنة المالية 2007السنة المالية 
رو إلى ھذا اإلعتماد، وقد يو 278998.11، نسبت تسويات قدرھا 2010يورو. وفي السنة المالية 

يورو، تم تحويلھا إلى اعتماد جديد "مخصصات اإلعادة  41200.49بلغت ھذه المخصصات ما قدره 
إلى الوطن" المذكورة في القسم (ج) أدناه، وذلك لكي ال يبقى اعتمادان للغرض نفسه. ونتيجة لذلك، 

 تم إلغاء ھذا اإلعتماد.
 

  لمخصصات اآلتية:، وضعت ا2010في السنة المالية   ج)
  

ألف يورو في  200اعتماد للتأمين الصحي بعد نھاية الخدمة، وقد خصص له اعتماد سنوي قدره  -
، وفقا لھيكل الميزانية الذي أقرته الجمعية العامة في 2011-2010، من ميزانية 1الباب الرابع، القسم 

) الموارد البشرية في ھيكل 2دال ( دورتھا الثامنة عشرة. ولقد تم تحويل اعتماد ھذا القسم إلى القسم
. وفي السنة [CE/DEC/6(LXXXIX)]البرنامج الجديد الذي أقره المجلس التنفيذي في مقرره 

يورو، وتم تحويل الرصيد الذي أسفر عنه، وقدره  48862.62بلغت نفقات ھذا البند  2010المالية 
التنفيذي، في مقرره يورو، إلى ھذا اإلعتماد. وباإلضافة قرر المجلس  151137.38

[CE/DEC/5(LXXXVIII)] وبموجب قرار الجمعية العامة ،[A/RES/572(XVIII)] ،
، ما يجعل الرصيد 2007-2006ألف يورو من ھذا اإلعتماد، ينسب إلى فائض  700تخصيص مبلغ 

 يورو. 851137.38بنھاية السنة 
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ألف  100صص له اعتماد سنوي قدره إعتماد لإلعادة إلى الوطن، أسوة باإلعتماد المذكور أعاله، خ -
، وتم تحويل ھذا اإلعتماد أيضا إلى القسم 2011-2010، من ميزانية 2يورو في الباب الرابع، القسم 

، وضع مبلغ 2010) الموارد البشرية في الھيكل الجديد للبرنامج. وفي السنة المالية 2دال (
اعتماد تغطية تكاليف تسوية إعادة يورو في ھذا اإلعتماد، وقد استقطع من رصيد  41200.49

(أنظر الفقرة ب أعاله). ولقد بلغت نفقات ھذا البند  2007الموظفين إلى الوطن للسنة المالية 
 يورو بنھاية السنة المالية. 81299.86يورو، ما جعل رصيد اإلعتماد  59900.63

 
، أن [A/RES/567(XVIII)]إعتماد لمؤسسة تيميس، حيث قرر األمين العام، بموجب القرار  -

ألف يورو ينسب إلى ميزانية ھذه السنة المالية، لتغطية التكاليف  180يجعل ھذا اإلعتماد بمقدار 
، وذلك بتمويل مشترك مع حكومة 2011المتوقعة لعقد منتدى السياحة العالمي في إمارة أندورا في 

 أندورا، وبإدارة مؤسسة تيميس.
  
ة العامة في دورتھا السابعة عشرة، بموجب القرار مخصصات في الميزانية أقرتھا الجمعي )7

[A/RES/572(XVIII)] وقد نسبت إلى الصناديق اإلستئمانية اآلتية:2011-2010، لتمويل ميزانية ، 
  
  
  2010  2011  
  

  إيرادات متفرقة ...........................
  

  يورو 419000.00
  

  يورو 576000.00
  يورو 468000.00  يورو 291000.00  .........منشورات .......................

  
لم يتعين استخدامھا  2010ونظرا الرتفاع مستوى تحصيل اإلشتراكات المتأخرة، فإن المخصصات التي أقرت للسنة المالية 

  )2010، نتائج الميزانية للسنة المالية 5بأسرھا (أنظر الجدول 
  
األمين العام إستخدام فائض الفترة المالية  ،[CE/DEC/6(LXXXVIII)]ولقد خول المجلس التنفيذي، في مقرره  )8

يورو) إلنشاء "صندوق خاص للطوارئ" يخضع للمعايير المحددة في القرار  485419.96( 2008-2009
[A/RES/572(XVIII)] بالوثيقة  4، وذلك وفقا لألحكام والشروط المنصوص عليھا في المرفقA/18/15. 

 
 يورو 1060074.47    .................................... 2010في  اشتراكات متأخرة تم استالمھا )9

  يورو )1060074.47(    ....2010تسديد ديون الصندوق العام إلى صندوق رأس المال المتداول في 
  يورو 0.00    .........................2009رصيد االشتراكات المتأخرة التي سددت في 

  
يورو، أو  0.761ر الصرف المعتمد لدى األمم المتحدة التالي: دوالر أمريكي واحد = عندما أغلقت الحسابات، كان سع

  دوالر. 1.314اليورو = 



CE/90/5 c) 
 

 12 

2009 2010 اإليرادات

11.738.862,24 10.943.001,59

1.806.658,49 1.060.074,47

165.476,29 159.973,87

10.009,50 0,00

86.383,82 72.218,49

515.351,10 443.468,06

3.294.271,73 4.477.382,54

419.155,52 183.496,39

756.008,84 349.146,27

15.804,00 23.568,00

0,00 485.419,96

115.355,46 335.301,07

--------------------- ---------------------

18.923.336,99 18.533.050,71

النفقات

13.140.244,91 12.003.076,06

193.389,27 66.386,61

14.731,25 0,00

44.559,68 0,00

179.140,21 177.137,96

2.980.204,24 2.559.535,69      -    تبرعات

15.817,56 23.568,00

369.788,29 178.001,22

16.519,00 117.650,50

489.249,52 0,00

394.750,48 369.110,55

408.000,00 241.000,00

0,00 830.993,50

0,00 485.419,96

22.198,31 0,00

20.170,46 35.068,39

--------------------- ---------------------

18.288.763,18 17.086.948,44

     -    مؤسسة (ST-EP) (المالحظة 5)

     -    صندوق استبدال األصول الثابتة.  اإلستھالك المتراكم (المالحظة 3)

     -    نفقات الخزينة 2009/2010 - الصندوق العام (المالحظة 1)

     -    نفقات ـ مخصصات خارج الميزانية/دخل إيرادات متفرقة

     -    تحويل فائض رصيد 2006-2007 إلى مخصصات أخرى (المالحظة 6

     -    مخصصات الميزانية من بيع المنشورات (المالحظة 1)

     -    مخصصات فائدة استثمارات/دخل آخر (المالحظة 1)

     -    مخصصات فائض ميزانية 2004-2005 (المالحظة 1)

     -    برنامج عمل األعضاء المنتسبين

     -    صندوق رأس المال المتداول/إعادة اشتراكات ألعضاء سابقين

     -    نفقات المخصصات الخارجة عن الميزانية/احتياطي البرنامج اإلنمائي 

     -    حساب المنشورات

     -    حسابات خاصة

للسنة المالية التي تنتھي في 31 ديسمبر/كانون األول 2010

     -    فائدة االستثمارات / دخل آخر

     -    حسابات خاصة

     -    مؤسسة (ST-EP) (المالحظة 5)

     -    اشتراكات األعضاء لصندوق رأس المال المتداول

البيان الموحد لإليرادات والنفقات .3

(باليورو)
(مقارنة برصيد السنة المالية السابقة)

     -    الصندوق الخاص لإلحتياط - تحويالت فائض 2008-2009 (المالحظة 4)

  ----  ----

     -    حساب المنشورات (مبيعات المنشورات وفوائد المصارف)

     -    الفرق اإليجابي (الصافي) لسعر الصرف

     -    تحويل فائض رصيد 2008-2008 إلى الصندوق الخاص لإلحتياط (المالحظة 4)

      -    الفرق السلبي (الصافي) لسعر الصرف

مجموع النفقات

مجموع اإليرادات

     -    مدفوع للخزينة 2009/2010 - الصندوق العام (المالحظة 1)

     -    اشتراكات األعضاء عن السنوات المالية السابقة ـ الصندوق العام

     -    مساھمات لبرنامج عمل األعضاء المنتسبين

     -    تكاليف دعم الوكاالت (تنفيذ مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

     -    تبرعات (المالحظة 2)

     -    صندوق استبدال األصول الثابتة (المالحظة 3)
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  مالحظات على البيان الموحد لإليرادات والنفقات
  
، اآلستانة، كازاخستانعشرة ( الثامنة، التي أقرتھا الجمعية العامة في دورتھا 2010بلغت ميزانية السنة المالية  )1

 . والموارد التي أقرت لتمويل الميزانية كانت اآلتية:[A/RES/572(XVIII)]يورو  12433.000)، 2009
  
  11723000.00              إشتراكات األعضاء  -
  419000.00          مخصصات من احتياط اإليرادات المتفرقة  -
  291000.00            مخصصات من احتياط المنشورات  -

                    12433000.00  
  

، لم يكن من الضروري استخدام كامل المخصصات التي أقرت للسنة. فلقد استخدم من صندوق 2010وفي السنة المالية 
  ألف يورو من احتياط المنشورات. 241يورو، ومبلغ  369110.55اإليرادات المتفرقة مبلغ 

 
  في ھذه الوثيقة. 5الجدول  واردة في 2009و 2010نتائج الميزانية للسنتين الماليتين 

  
 :يورو 2580465.49يورو و 2357735.92التي بلغ مجموعھا  تم استالم التبرعات اآلتية 2008في  )2
  

في إطار صندوق األنشطة اآلسيوية لتعزيز  يورو من حكومة جمھورية كوريا لتمويل مشروعين 63354 -
 السياحة في أقل البلدان نموا في إقليم آسيا/المحيط الھادئ؛

  
دوالر أمريكي تم استالمھا من معھد  ألف 389من مساھمة إجمالية قدرھا  كقسطدوالر أمريكي  ألف 80 -

 غيلين للسياحة، جمھورية الصين الشعبية، من أجل تصميم وتنفيذ برامج شھادات اإلدارة الفندقية؛
  

ي من برنامج األمم دوالر أمريك 348350دوالر أمريكي كدفعة أخيرة من مساھمة إجمالية قدرھا  248350 -
المستدامة في بوروندي لسياحية لالمتحدة اإلنمائي، لتقديم المساعدة التقنية لمشروع "وضع استراتيجية وطنية 

 سنوات"؛ 10لفترة 
 

دوالر من حكومة والية البنجاب،  1321400دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  194370 -
 السياحية في والية البنجاب؛الھند، لوضع مخطط توجيھي للتنمية 

 
دوالر من حكومة بوتسوانا، إلجراء  77600دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  2601.98 -

 مراجعة للسياسات السياحية في بوتسوانا؛
 

يورو من حكومة جمھورية ألمانيا  573539.26يورو كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  72289.20 -
 "فعالية الطاقة في تايالند"؛اإلتحادية، لمشروع 

 
لتنفيذ دوالر من حكومة بوتسوانا،  118125دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  35437.50 -

 في بوتسوانا؛ حساب السياحة الفرعي
 

المركز الدولي دوالر من  65239.38من مساھمة إجمالية قدرھا  كدفعة أخيرةدوالر أمريكي  14039.83 -
 ل اإلقتصادي والتقني لمشروع "برنامج إنماء التيبت وتخفيف حدة الفقر"؛الصيني للتباد

 
كمساھمة  ST-EPآالف دوالر من مؤسسة  110، ودوالر أمريكي من منظمة التنمية الھولندية 358875.13 -

مع منظمة التنمية الھولندية ومؤسسة السياحة  2008آذار/مارس  5تفاھم وقعتھا المنظمة في  ةمذكرفي 
وأوروبا، في  امة والقضاء على الفقر، لتنفيذ عدة مشاريع في بلدان في أفريقيا، وأمريكا الالتينية، وآسيا،المستد

 إطارأنشطة برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر؛
 

دوالر أمريكي من حكومة  2216236دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  1108111.50 -
 ة لتنفيذ النظام الجديد للتصنيف السياحي في مصر؛مصر، للقيام بمراجع

 
دوالر أمريكي من حكومة عمان، لتنفيذ  135300دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  87180 -

 مشروع "تحليل القوى العاملة السياحية واحتياجات التدريب وخطة عمل لتنمية الموارد البشرية"؛
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ألف دوالر أمريكي من منظمة األمم المتحدة  273اھمة إجمالية قدرھا دوالر أمريكي كقسط من مس 136500 -
للتنمية الصناعية، لتنفيذ مشروع "تبيان وتبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا للحد من اآلثار البرية لسياحة 

 الشواطئ"؛
 

لسياحي في آالف يورو من حكومة أوزبكستان للقيام بمھمة تقنية لمراجعة النظام الوطني لإلحصاء ا 8 -
 أوزبكستان؛

 
ألف يورو من إدارة السياحة الوطنية الصينية لتمويل عدة أنشطة مبرمجة لإلحتفال بيوم السياحة العالمي  200 -

 ، في غوانغزو، الصين؛2010
 

آالف يورو من معھد معارض مدريد لتمويل منتدى اإلستثمار السياحي الثاني ألفريقيا، في سياق معرض  9 -
 ، مدريد؛2011في السياحة الدولي 

 
ألف يورو من الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي، لتمويل مشروع "درب اكتشاف الميكونغ" في  700 -

 كمبوديا؛
 

ألف يورو من ھيئة سياحة مدريد، إسبانيا، للترويج للسياحة المستدامة ولتحقيق أھداف األمم المتحدة  60 -
 اإلنمائية لأللفية؛

 
يورو من حكومة جمھورية ألمانيا اإلتحادية،  598978قسط من مساھمة إجمالية قدرھا يورو من ك 299189 -

 لتكاليف صيانة وحدة بون اإلستشارية للتنوع البيولوجي والسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية؛
 

حة يورو من حكومة عمان، لتنفيذ حساب السيا 92950يورو كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  23237.50 -
 الفرعي؛

 
ألف دوالر من مكتب األمم المتحدة لخدمات  132ألف دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  100 -

المشاريع، لتنفيذ مشروع "األزمة اإلقتصادية، إنكفاء السياحة وأثره على الفقراء: تحليل آلثار األزمة 
ة في قطاع السياحة" في إطار مشروع األمين اإلقتصادية العالمية على عمالة الفقراء والمجموعات الضعيف

 العام لألمم المتحدة "النظام العالمي لإلنذار بآثار األزمات ومواطن الضعف"؛
 

الصندوق السويسري  –ألف فرنك سويسري) من أمانة اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة  40يورو ( 27397 -
 حد من الفقر في المنتزه اإلقليمي الغربي"؛من أجل أفريقيا، لمشروع "تنمية سياحة مشاھدة الطيور لل

 
يورو من اللجنة التحضيرية لمنتدى بواو السياحي الدولي في ھاينان، لتقديم المساعدة للتحضير  118196.32 -

 للمنتدى وللتخطيط لمشاريع ترمي إلى الترويج لھاينان، الصين؛
 

الوكالة التنفيذية للتنافسية  يورو من 861069يورو كجزء من مساھمة إحمالية قدرھا  258225.90 -
واإلبتكار، بتنفيذ مشروع "اإلمتياز في فعالية الطاقة لقطاع اإلسكان في السياحة، لفنادق المؤسسات الصغيرة 

 أوروبا"؛ –)" في إطار برنامج " الطاقة الذكية EETIوالمتوسطة (
 

منظمة السياحة اإلقليمية ألف يورو من  150ألف دوالر أمريكي كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  75 -
 ألفريقيا الجنوبية، لتنفيذ "البرنامج الوطني لبناء القدرات اإلحصائية" الموجه للدول األعضاء بالمنظمة؛

 
آالف دوالر أمريكي من يونيسيف، للتعاون على تطوير برنامج "السياحة المستدامة للتنمية الريفية في  10 -

 صربيا"؛
 

)، جمھورية كوريا، لدعم ST-EPة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر (ألف دوالر أمريكي من مؤسس 20 -
 بعثة تنمية السياحة في نيبال؛

 
يورو من حكومة جمھورية ألمانيا اإلتحادية،  1217391يورو كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  228550 -

 ا"؛لتنفيذ مشروع "فعالية الطاقة للسياحة المستدامة في بانغاداران، إندونيسي
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-STيورو من منظمة التعاون الھولندية لعقد منتدى مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر ( 1600 -
EPفي برلين في سياق معرض برلين للسياحة؛ ،( 

 
ألف يورو من حكومة الجماعة الفلمندية البلجيكية، لتنفيذ  70ألف يورو كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  40 -

وارد البشرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقطاع السياحة في محافظة إنھامباني، مشروع "تنمية الم
 )،ST-EPموزنبيق"، في إطار برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر (

 
ألف يورو من مؤسسة بانستو الثقافية للتحديد والتعاون  45ألف يورو كقسط من مساھمة إجمالية قدرھا  35 -

 مشروع في مجال السياحة في إثيوبيا وموزنبيق وتنزانيا؛التقني وتمويل 
 

ألف يورو من حكومة إمارة أندورا للمشاركة في تمويل الحملة اإلعالمية لمنتدى السياحة العالمي الذي  20 -
 ؛2011عقد في إمارة أندورا في شھر آذار/مارس 

 
 آلسيا/المحيط الھادئ في أوساكا؛يورو من حكومة اليابان لتمويل أنشطة مكتب الدعم اإلقليمي  203697 -

  
 في البيان الموحد للميزانية. 4أنظر المالحظة  )3
 
 في البيان الموحد للميزانية؛ 8أنظر المالحظة  )4
 
 ، تم استالم المساھمات التالية ألنشطة مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر:2010في السنة المالية  )5

 
 سياحة المستدامة والقضاء على الفقر (جمھورية كوريا)؛ألف دوالر أمريكي من مؤسسة ال 390 -

  
  دوالر من حكومة تايالند. 3918.24 -

  
 في البيان الموحد للميزانية. 6أنظر المالحظة  )6
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2.814.084,24

993,70

2.815.077,94

2.812.219,69

(1.060.074,47)

1.060.074,47

2.812.219,69

               الصندوق العام                

     .    المستوى اإلسمي لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2009     ………………………

زائد أعضاء جدد: 

فانواتو

     .    الرصيد المتوافر في 31 كانون األول/ديسمبر 2009         ………………………

مدفوعات: 

             - سلفة إلى الصندوق العام لتغطية نفقات

………………………

     .    المستوى اإلسمي لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2010     ………………………

     .    الرصيد المتوافر في 31 كانون األول/ديسمبر 2010         ………………………

4. صندوق رأس المال المتداول 
بيان المستوى اإلسمي والرصيد المتوافر
لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2010

(باليورو)

               من ميزانية 2010  ريثما يتم تحصيل                  
               اشتراكات غير مسددة                                           ………………………

إيرادات: 

             - اشتراكات متأخرة مستخدمة  لتسديد 
               كامل سلفة في 2010 لتغطية عجز                
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100,00 12.962.000,00 100,00 12.433.000,00

80,60   10.446.862,24 83,11 10.332.891,04

3,15     408.000,00 1,94 241.000,00

3,05     394.750,48 2,97 369.110,55

3,77     489.249,52 0,00
---------- --------------------- ---------- ---------------------

90,56   11.738.862,24 88,02 10.943.001,59

101,38 -    (13.140.244,91) (96,54) (12.003.076,06)

10,81 -  (1.401.382,67) (8,53) (1.060.074,47)

1.806.658,49 1.060.074,47

--------------------- ---------------------

405.275,82 0,00 وفقا للنظام المالي 10.2 ه))

إستالم اشتراكات متأخرة في السنة المالية 

فائض 2010 / رصيد اإلشتراكات المتأخرة بعد
تسديد سلفة صندوق رأس المال المتداول

     -    من فائدة االستثمارات / دخل آخر

     -    من فائض 2004- 2005

مجموع مدفوعات الخزينة

نفقات الخزينة

عجز نقدي /  سلفة من صندوق رأس المال 
المتداول (وفقا للنظام المالي 10.2 (ب))

الميزانية التي أقرت

مدفوعات الخزينة الفعلية

  .   اشتراكات األعضاء

  .   مبالغ صرفت من المخصصات التي أقرتھا
           الجمعية العامة في دورتھا الثامنة عشرة: 

      -    من حساب المنشورات

5. نتائج الميزانية للسنة المالية 2010 
لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2010

مقارنة بأرصدة السنة السابقة
(باليورو)

2010%2009%
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زاء واو ھاء دال جيم باء ألف

الرصيد اإلعتمادات انحراف النفقات اإلعتمادات
المنقحة تكاليف أخرى تكاليف الموظفين الميزانية الفعلية التي أقرت

( واو - باء)  ھاء) + باء + ( ألف (الوظائف) باء) - ( ألف (* ) ھيكل جديد

ألف اإلقليمية

51.287,81 482.000,00 51.287,81 430.712,19 482.000,00 ألف 01 البرنامج اإلقليمي ألفريقيا
32.198,98 457.748,72 (24.251,28) 56.450,26 425.549,74 482.000,00 ألف 02 البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية

0,00 506.251,28 24.251,28 (24.251,28) 506.251,28 482.000,00 ألف 03 البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
25.636,15 382.000,00 25.636,15 356.363,85 382.000,00 ألف 04 البرنامج اإلقليمي ألوروبا
11.863,71 295.000,00 11.863,71 283.136,29 295.000,00 ألف 05 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط

120.986,65 2.123.000,00 0,00 0,00 120.986,65 2.002.013,35 2.123.000,00      مجموع البرامج اإلقليمية

باء  العملية

1.429,02 370.051,93 (82.948,07) 84.377,09 368.622,91 453.000,00 باء 01  التنمية السياحية المستدامة
0,00 582.948,07 82.948,07 (82.948,07) 582.948,07 500.000,00 باء  02 التعاون التقني والخدمات

35.346,43 430.883,20 (25.116,80) 60.463,23 395.536,77 456.000,00 باء 03  اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي
0,00 167.429,46 49.429,46 (49.429,46) 167.429,46 118.000,00 باء 04  األعضاء المنتسبون
0,00 291.462,14 (117.537,86) 117.537,86 291.462,14 409.000,00 باء 05  اإلتصاالت

6.650,42 376.828,14 (65.171,86) 71.822,28 370.177,72 442.000,00 باء 06  اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق
120,10 146.603,28 (396,72) 516,82 146.483,18 147.000,00 باء 07  تدبر المخاطر واألزمات

2.289,70 343.570,54 (49.429,46) 51.719,16 341.280,84 393.000,00 باء 08  العالقات مع المؤسسات والشركات
1.083,71 197.000,00 1.083,71 195.916,29 197.000,00 باء 09  إدارة المقاصد

0,00 357.171,86 65.171,86 (65.171,86) 357.171,86 292.000,00 باء 10   موارد المعلومات واألرشيف
17.866,24 190.874,96 (5.125,04) 22.991,28 173.008,72 196.000,00 باء 11  األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة

0,00 32.396,72 396,72 (396,72) 32.396,72 32.000,00 باء 12  البرنامج الميداني الخاص
0,00 35.125,04 5.125,04 (5.125,04) 35.125,04 30.000,00 باء 13  شبكة المعارف
0,00 361.654,66 142.654,66 (142.654,66) 361.654,66 219.000,00 باء 14  تيميس

64.785,62 3.884.000,00 0,00 0,00 64.785,62 3.819.214,38 3.884.000,00      مجموع البرامج العملية

جيم  الدعم المباشر لألعضاء
0,00 0,00

556,19 810.506,02 (140,90) (68.353,08) 69.050,17 809.949,83 879.000,00 جيم 01  اللغات واإلجتماعات والوثائق
0,00 2.069.661,31 41.745,68 199.915,63 (241.661,31) 2.069.661,31 1.828.000,00 جيم 02  اإلدارة
0,00 83.437,45 (131.562,55) 131.562,55 83.437,45 215.000,00 جيم 03  البرنامج والتنسيق
0,00 49.470,26 (9.529,74) 9.529,74 49.470,26 59.000,00 جيم 04  المنشورات والمكتبة اإللكترونية
0,00 258.924,96 (32.075,04) 32.075,04 258.924,96 291.000,00 جيم 05  المعارض

556,19 3.272.000,00 0,00 0,00 556,19 3.271.443,81 3.272.000,00      مجموع برامج الدعم المباشر لألعضاء

دال  الدعم الغير المباشر لألعضاء

49.346,19 485.000,00 49.346,19 435.653,81 485.000,00 دال 01  الميزانية والمالية
20.392,58 736.000,00 20.392,58 715.607,42 736.000,00 دال 02  الموارد البشرية
75.462,02 657.000,00 75.462,02 581.537,98 657.000,00 دال 03  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
98.394,69 1.276.000,00 98.394,69 1.177.605,31 1.276.000,00 دال 04  المنشآت والخدمات الداخلية

243.595,48 3.154.000,00 0,00 0,00 243.595,48 2.910.404,52 3.154.000,00      مجموع برامج الدعم الغير المباشر لألعضاء

429.923,94 12.433.000,00 0,00 0,00 429.923,94 12.003.076,06 12.433.000,00 المجموع

6. ميزانية 2010: اإلعتمادات والنفقات الفعلية والتحويالت التي أقرت
( باليورو) 

تحويل اإلعتمادات

تفصيل اعتمادات الھيكل األولي والھيكل المنقح، وارد في المرفقين السادس والسابع. CE/DEC/6/LXXXIX، بالھيكل الجديد للبرامج المقترح من قبل األمين العام وفقا للھيكل السابق المنقح. ( *)  وأحاط المجلس التنفيذي علما، بموجب مقرره
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  2010ميزانية  -تحويل اإلعتمادات 
  

) من النظام المالي والمقرر أ( 3-5، المادة نفسه الميزانية برنامج مختلفة من أقسامعتمادات بين تحويل اإل  - أوال 
[(CE/DEC/6(LIII)].  

  
  :1التحويل 

  
  )6من الجدول العامود دال (

  البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية – 2من: البرنامج ألف، القسم ألف   يورو) 24251.28(
  البرنامج اإلقليمي آلسيا/المحيط الھادئ – 3رنامج ألف، القسم ألف إلى: الب  يورو 24251.28

، البرنامج اإلقليمي آلسيا/المحيط 3تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في القسم ألف   
الھادئ، بسبب الفارق الموجود بين متوسط تكلفة الوظيفة المستخدمة الحتساب الميزانية 

  رنامج.والتكلفة الفعلية لموظفي ھذ الب
  

  :2التحويل 
  

  )6من الجدول العامود دال (
  التنمية السياحية المستدامة – 1من: البرنامج باء، القسم باء   يورو) 82948.07(

  التعاون التقني والخدمات – 2إلى: البرنامج باء، القسم باء   يورو  82948.07
التقني والخدمات ، بسبب الفارق ، التعاون 2تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في القسم باء   

الموجود بين متوسط تكلفة الوظيفة المستخدمة الحتساب الميزانية والتكلفة الفعلية لموظفي 
  ھذ البرنامج.

  
  :3التحويل 

  
  )6من الجدول العامود دال (

  العالقات مع المؤسسات والشركات – 8من: البرنامج باء، القسم باء   يورو) 49429.46(
  األعضاء المنتسبون – 4إلى: البرنامج باء، القسم باء   يورو 49429.46

أشھر، بسبب اإلنتقال في منتصف  5تحويل الزم لتغطية تكلفة وظيفة من الفئة الفنية لفترة   
، العالقات مع 8، األعضاء المنتسبون، إلى القسم باء 4السنة لھذه الوظيفة من القسم باء 

  المؤسسات والشركات.
  

  :4التحويل 
  

  )6من الجدول العامود دال (
  اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق – 6من: البرنامج باء، القسم باء   يورو) 65171.86(

  الموارد اإلعالمية واألرشيف – 10إلى: البرنامج باء، القسم باء   يورو 65171.86
واألرشيف، بسبب ، الموارد اإلعالمية 10تحويل الزم لتغطية تكلفة وظيفة في القسم باء   

الفارق الموجود بين متوسط تكلفة الوظيفة المستخدمة الحتساب الميزانية والتكلفة الفعلية 
  لموظفي ھذ البرنامج.

 
  :5التحويل 

  
  )6من الجدول العامود ھاء (

  تدبر األزمات والمخاطر – 7من: البرنامج باء، القسم باء   يورو) 396.72(
  برنامج ميداني خاص – 12باء، القسم باء إلى: البرنامج   يورو  396.72

  12تحويل الزم لتغطية انحراف بسيط في نفقات أخرى في القسم باء   
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  :6التحويل 
  

  )6من الجدول العامود ھاء (
  األخالقيات والبعد اإلجتماعي للسياحة – 11من: البرنامج باء، القسم باء   يورو) 5125.04(

  شبكة المعارف – 13باء، القسم باء إلى: البرنامج   يورو 5125.04
  13تحويل الزم لتغطية انحراف بسيط في نفقات أخرى في القسم باء   
  

  :7التحويل 
  

  )6من الجدول العامود ھاء (
  اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي – 3من: البرنامج باء، القسم باء   يورو) 25116.80(
  اإلتصاالت – 5اء من: البرنامج باء، القسم ب  يورو) 117537.86(

  تيميس – 14إلى: البرنامج باء، القسم باء   يورو 142654.66
 160، تيميس، بسبب تخصيص 14تحويل الزم لتغطية فائض نفقات أخرى في القسم باء   

  ، في أندورا.2011ألف يورو لتغطية تكاليف عقد منتدى السياحة العالمي، في 
  

  :8التحويل 
  

  )6من الجدول العامود دال (
  اللغات واإلجتماعات والوثائق – 1من: البرنامج جيم، القسم جيم   يورو) 68533.08(
  البرنامج والتنسيق – 3من: البرنامج جيم، القسم جيم   يورو)131562.55(

  اإلدارة – 2إلى: البرنامج جيم، القسم جيم   يورو 199915.63
إلدارة ، بسبب الفارق الموجود بين ، ا2تحويل الزم لتغطية النفقات الزائدة في القسم جيم   

  متوسط تكلفة الوظيفة المستخدمة الحتساب الميزانية والتكلفة الفعلية لموظفي ھذ البرنامج.
  

  :9التحويل 
  

  )6من الجدول العامود ھاء (
  اللغات واإلجتماعات والوثائق – 1من: البرنامج جيم، القسم جيم   يورو) 140.90(
  المنشورات والمكتبة اإللكترونية – 4رنامج جيم، القسم جيم من: الب  يورو) 9529.74(
  المعارض – 5من: البرنامج جيم، القسم جيم   يورو) 32075.04(

  اإلدارة – 2إلى: البرنامج جيم، القسم جيم   يورو 41745.68
طة ، اإلدارة، بسبب تزايد األنش2تحويل الزم لتغطية النفقات التشغيلية الزائدة في القسم جيم   

  التي يقوم بھا ھذا القسم.
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2009 2010 األصول

97.200,85 228.957,91

420.000,00 0,00

0,00 1.456,72

0,00 153,33 مدينون آخرون

359.588,29 186.507,01

------------------ ------------------

876.789,14 417.074,97

الخصوم

5.331,08 18.933,52

871.458,06 398.141,45 احتياط

------------------ ------------------

876.789,14 417.074,97

اإليرادات

0,00 إيرادات ######## نفقات

3.681,42 إيرادات مالية 38,00

409,84

-------------- --------------

3.681,42 مجموع اإليرادات ########

تنفيذ 9 مشاريع للتنمية السياحية في نيكاراغوا، غواتيماال، بنن، السنغال، غانا، بوركينا فاسو

والنيجر، في إطار برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر. 

نقود في المصارف - ودائع مجمدة

مدينون ( الصندوق العام) 

نقود في المصارف - حسابات جارية

النفقات

مجموع النفقات

تم تنظيم األنشطة اآلتية عام 2010 من حساب ھذا الصندوق: 

تباين سعر الصرف 

سلفة أموال ( مؤسسة تيميس) 

بيان الميزانية لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2010

 مقارنة بأرصدة السنة المالية السابقة

( باليورو) 

7. بيان نشاط الصندوق اإلستئماني
اتفاق بين منظمة السياحة العالمية وإيطاليا

( أنشطة ذات صلة بالتعليم والتنمية السياحية المستدامة) 

مجموع األصول

دائنون ( الصندوق العام) 

مجموع الخصوم

(باليورو)

نفقات مالية

بيان اإليرادات والنفقات لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2010
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2009 2010 األصول

86.146,09 68.590,05

0,00 36,54

--------------- ---------------

86.146,09 68.626,59

الخصوم

8.515,78 1.120,99

954,40 0,00

76.675,91 67.505,60 احتياط

--------------- ---------------

86.146,09 68.626,59

اإليرادات النفقات

92.000,00 إيرادات اإلشتراكات ########

330,99 إيرادات مالية 0,00

-------------- --------------

92.330,99 مجموع اإليرادات ########

( باليورو) 

بيان اإليرادات والنفقات لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2010

(باليورو)

نفقات مالية

مجموع األصول

دائنون آخرون

مجموع الخصوم

نفقات على األنشطة 

مجموع النفقات

نقود - مصارف 

مدينون

دائنون ( الصندوق العام) 

8. بيان نشاط الصندوق اإلستئماني
األمانة الدائمة لألعضاء المنتسبين 

( اتفاق بين منظمة السياحة العالمية وإسبانيا) 

بيان الميزانية لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2010

 مقارنة بأرصدة السنة المالية السابقة
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2010 2009

خدمات إدارية 
وتنفيذية حولت
 إلى الوكالة*

النفقات المخصصات
خدمات إدارية 
وتنفيذية حولت
 إلى الوكالة*

النفقات المخصصات

                 -                      -                      -                      -     -        30.670   -        30.670   

            1.871             18.708             33.000             54.948                    -                      -     

                 -                      -                      -                      -               30.000             30.000   

            1.871             18.708             33.000             54.948   -             670   -             670   

-               

20.578,40      
20.578,40      

20.578,40      

2007 التي حولت إلى الوكالة في 2009 بعد اإلغالق المالي لمشاريعھا بموافقة مستحقات ووفورات الخدمات اإلدارية والتشغيلية لسنة *
األمين العام أو من ناب عنه.

مصدر األموال

 تنفيذ

 تطبيق
 البرنامج اإلنمائي مرفق البيئة 

صندوق استئماني

نفقات 2010

تنفيذ

تطبيق
SYR00074479 

 المجموع

رقم المشروع

المجموع

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
منظمة السياحة العالمية

الصندوق التشغيلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ منظمة السياحة العالمية
وضع أموال الصندوق لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2008 مقارنة بوضعھا في السنة السابقة

(بالدوالر األمريكي)
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2009 2010

26.245,93 76.402,70

16.708,21 15.997,45
9.537,72 60.405,25

26.245,93 76.402,70

80.523,16 111.342,75
-54.277,23 -34.940,05

5.908,27 -24.934,44 حساب المقاصة الخاص بالمشاريع للسنة الجارية
-60.185,50 -10.005,61 حساب المقاصة الخاص بالخدمات للسنة الجارية

األصول

نقود في المصارف - حسابات جارية
الَمدينون

الخصوم

الدائنون
الصناديق التشغيلية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
منظمة السياحة العالمية

بيان موحد لألصول والخصوم لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2010

مقارنة برصيد السنة الماضية
(بالدوالر األمريكي)
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بالدوالر األمريكي

المجموع

بنما صندوق    تحقيق 
األھداف اإلنمائية 

لأللفية 2097

بيرو صندوق    
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية     
2081

صربيا صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 2068
الصندوق المركزي 

إلجراءات اإلنفلونزا  
A-4  

الصندوق المركزي 
إلجراءات اإلنفلونزا  

A-4  

 نيكاراغوا صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1941

 نيكاراغوا صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1827

مصر صندوق تحقيق 
األھداف اإلنمائية 

لأللفية 1775

تركيا صندوق تحقيق 
األھداف اإلنمائية 

لأللفية 1792

إكوادور صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1781

السنغال صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1801

ھندوراس صندوق 
تحقيق األھداف 
اإلنمائية لأللفية  

1824

إكوادور صندوق 
تحقيق األھداف 

اإلنمائية لأللفية 1745

5.840.988,85 151.809,85 244.452,00 98.975,00 452.535,00 252.000,00 400.000,00 179.762,00 1.261.621,00 449.186,00 601.340,00 295.320,00 454.003,00 709.410,00 290.575,00 ألف

3.593.977,00 0,00 244.452,00 98.975,00 452.535,00 252.000,00 400.000,00 48.312,00 616.620,00 208.650,00 306.919,00 104.860,00 242.000,00 476.308,00 142.346,00 ألف

2.247.011,85 151.809,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.450,00 645.001,00 240.536,00 294.421,00 190.460,00 212.003,00 233.102,00 148.229,00 ألف

3.209.839,10 40.431,61 37.016,48 32.163,30 224.169,54 208.713,25 400.000,00 34.242,22 572.251,58 249.010,56 362.007,69 130.132,49 288.584,31 464.074,17 167.041,90 دال باء + جيم مجموع النفقات

1.804.646,42 0,00 0,00 0,00 0,00 148.598,29 343.753,86 0,00 233.461,03 87.656,43 250.215,63 72.220,51 153.992,99 415.333,74 99.413,94 باء

1.208.231,48 38.506,28 34.594,84 30.059,16 209.504,24 50.176,06 37.198,52 32.002,05 301.353,53 145.063,68 88.109,26 49.398,69 115.711,98 18.380,44 58.172,75 باء

115.510,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.430,11 17.213,42 0,00 16.342,26 6.136,00 17.515,11 5.055,42 10.779,52 29.073,36 5.964,85 جيم

81.451,15 1.925,33 2.421,64 2.104,14 14.665,30 2.508,79 1.834,20 2.240,17 21.094,76 10.154,45 6.167,69 3.457,87 8.099,82 1.286,63 3.490,36 جيم

2.631.149,75 111.378,24 207.435,52 66.811,70 228.365,46 43.286,75 0,00 145.519,78 689.369,42 200.175,44 239.332,31 165.187,51 165.418,69 245.335,83 123.533,10 ھاء ألف - دال أموال متوافرة

تكاليف دعم غير مباشر - السنة الجارية

إيرادات الفوائد المتراكمة

عناوين المشاريع

األموال المتلقاة - السنوات السابقة

األموال المتلقاة - السنة الجارية

تكاليف المشروع - السنوات السابقة

تكاليف المشروع - السنة الجارية

تكاليف دعم غير مباشر -السنوات السابقة

يبين البيان اآلتي النفقات التي صرفتھا المنظمة في الفترة المالية 2010 لتنفيذ 14 برنامجا من الصناديق اإلستشمانية المتعددة المانحين والبرامج المشتركة، لصفتھا منظمة مشاركة من منظمات األمم المتحدة. ولقد خصصت ھذه الصناديق من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته الوكالة اإلدارية لدى استخدام صيغة 
إدارة صندوق العبور للصناديق اإلستئمانية المتعددة المانحين والبرامج المشتركة التي أنشأتھا منظومة األمم المتحدة، والسلطات الوطنية، وآلية إدارة الصناديق المانحة.

ECU 1745: Conservation and Sustainable Management of the Natural and Cultural Heritage of the Yasuni Biosphere Reserve; HND 1824: Creativity and cultural identity for local development; SEN 1801: Promoting Initiatives and Cultural Industries in Senegal; ECU 1781: 
Development and Cultural Diversity to reduce Poverty and promote Social Inclusion; TUR 1792: Alliances for Culture Tourism (ACT) in Eastern Anatolia; EGY 1775: The Dahshur World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community Development; NIC 
1827: Cultural Recovery and Creative Productive Development on the Caribbean Coast of Nicaragua; NIC 1941: National Development Capacities for Improving Employment and Self-Employment Opportunities for Young People; CFIA/A-4: Targeted Communications for 
travellers, the travel industry, and tourist destinations; CFIA/A-10: Development and conducting regional and national simulation exercises to rehearse and assess preparedness plans and uncover shortcomings; SRB 2068: Sustainable Tourism for Rural Development; 
PER 2081:Inclusive creative industries: an innovative tool for alleviating poverty in Peru; PAN 2097: Entrepreneurial Opportunities Network for Poor Families; CFIA/A-21: Targeted communications for travellers, the travel industry and tourist destinations – phase II.

منظمة السياحة العالمية (م س ع)منظمة األمم المتحدة المشاركة:

2010/01/01 - 2010/12/31الفترة المشمولة بالتقرير:

مجموع األموال المتلقاة
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2009 2010

2.048.737,80 3.077.759,84

121.829,84 234.309,58

1.100.000,00 2.400.000,00

0,06 0
826.907,90 443.450,26

2.048.737,80 3.077.759,84

374.917,27 446.610,09
1.673.820,53 2.631.149,75

الَمدينون

الخصوم

الدائنون
إحتياط

األصول

نقود في المصارف - حسابات جارية

نقود في المصارف – ودائع آلجال ثابتة

بنود قيد التخصيص

أھداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية والبرامج المشتركة
منظمة السياحة العالمية

بيان موحد لألصول والخصوم لغاية 31 كانون األول/ ديسمبر 2010

مقارنة برصيد السنة الماضية 
(بالدوالر األمريكي)
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  المرفق األول
  

 مساھمات في الميزانية

أعضاء فاعلون اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

AFGHANISTAN-AFGANISTAN 81-87,89-08 628.252,77 24.843,00 653.095,77

ALBANIA-ALBANIE - 0,00 0,00 0,00

ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA - 0,00 0,00 0,00

ANDORRA - ANDORRE - 0,00 44.717,00 44.717,00

ANGOLA 07-08 26.767,30 0,00 26.767,30

ARGENTINA-ARGENTINE 06 171,39 0,00 171,39

ARMENIA-ARMENIE - 0,00 0,00 0,00

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 0,00 0,00 0,00

AUSTRIA-AUTRICHE - 0,00 0,00 0,00

AZERBAIJAN-AZERBAIYÁN 08 24.476,00 0,00 24.476,00

BAHAMAS - 0,00 0,00 0,00

BANGLADESH  (5) - 0,00 0,00 0,00

BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÏN 1977-2002 311.016,25 41.980,00 352.996,25

BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS - 0,00 0,00 0,00

BENIN - 0,00 0,00 0,00

BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN - 0,00 0,00 0,00

BOLIVIA-BOLIVIE 77-87, 89-98 488.814,50 27.575,00 516.389,50

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZEGOVINE - 0,00 0,00 0,00

BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) - 0,00 0,00 0,00

BRAZIL-BRESIL-BRASIL - 0,00 0,00 0,00

BRUNEI DARUSSALAM / 

BRUNÉI DARUSSALAM

BULGARIA-BULGARIE - 0,00 0,00 0,00

BURKINA  FASO 02-04 52.438,46 0,00 52.438,46

BURUNDI 77-07 701.347,61 0,00 701.347,61

CAMBODIA-CAMBODGE-  77-92 375.313,38 0,00 375.313,38

CAMBOYA

CAMEROON

CAMEROUN 09 364,26 24.843,00 25.207,26

CAMERUN

CANADA - CANADÁ - 0,00 0,00 0,00

0,00- 0,00 0,00

31 كانون األول/ديسمبر 2010 بيان االشتراكات المترتبة إلى الصندوق العام في

اشتراكات متأخرة
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أعضاء فاعلون اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

اشتراكات متأخرة

CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE 02-09 145.840,00 19.874,00 165.714,00

CENTRAL AFRICAN  REPUBLIC

REPUBLIQUE  CENTRAFRICAINE 06-09 77.919,00 24.843,00 102.762,00

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CHAD-TCHAD 07-08 48.472,00 24.843,00 73.315,00

CHILE-CHILI - 0,00 2.709,25 2.709,25

CHINA-CHINE - 0,00 0,00 0,00

COLOMBIA-COLOMBIE  (3) - 0,00 0,00 0,00

CONGO 90-08 421.854,06 0,00 421.854,06

COSTA RICA - 0,00 0,00 0,00

CÔTE D'IVOIRE 04-09 161.262,00 24.843,00 186.105,00

CROATIA-CROACIE-CROACIA - 0,00 0,00 0,00

CUBA - 0,00 0,00 0,00

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE - 0,00 0,00 0,00

CZECH REPUBLIC

REPUBLIQUE TCHEQUE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA CHECA

DEM.PEOPLE'S REP.OF KOREA

REP.POP.DEM. DE COREE 08-09 29.798,86 24.843,00 54.641,86

REP.POP.DEM. DE COREA

DEM.  REPUBLIC OF THE CONGO

REPUBLIQUE DEM. DU CONGO 91-96,98-00,02-06 312.564,26 24.843,00 337.407,26

REPUBLICA DEM. DEL CONGO 08-09

DJIBOUTI 03-09 145.423,00 22.359,00 167.782,00

DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DOMINICANA

ECUADOR-EQUATEUR - 0,00 0,00 0,00

EGYPT-EGYPTE-EGIPTO  (5) - 0,00 0,00 0,00

EL SALVADOR  95-96 39.692,76 0,00 39.692,76

ERITREA, ERYTHREE - 0,00 24.662,00 24.662,00

ETHIOPIA-ETHIOPIE-ETIOPIA - 0,00 0,00 0,00

FIJI-FIDJI 09 2.938,00 4.042,26 6.980,26

FRANCE-FRANCIA - 0,00 0,00 0,00

GABON  (4) 06-07 55.013,82 47.875,00 102.888,82

GAMBIA-GAMBIE  (5) 91-05,08-09 321.482,15 24.843,00 346.325,15
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أعضاء فاعلون اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

اشتراكات متأخرة

GEORGIA-GEORGIE - 0,00 0,00 0,00

GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA - 0,00 0,00 0,00

GHANA - 0,00 0,00 0,00

GREECE-GRECE-GRECIA - 0,00 0,00 0,00

GUATEMALA - 0,00 0,00 0,00

GUINEA-GUINEE 95-96,98-00,07-09 180.558,75 24.843,00 205.401,75

GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU 92-96,99-09 324.107,55 24.843,00 348.950,55

EQUATORIAL GUINEA

GUINÉE ÉQUATORIALE - 0,00 21.133,00 21.133,00

GUINEA ECUATORIAL

HAITI - 0,00 24.662,00 24.662,00

HONDURAS - 0,00 0,00 0,00

HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA - 0,00 0,00 0,00

INDIA-INDE - 0,00 0,00 0,00

INDONESIA-INDONESIE  (2) - 0,00 0,00 0,00

IRAN, ISLAMIC REP. OF  (1)

IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' - 0,00 61.561,00 61.561,00

IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE

IRAQ 85-87, 91-06 1.856.798,34 0,00 1.856.798,34

ISRAEL-ISRAËL - 0,00 0,00 0,00

ITALY-ITALIE-ITALIA - 0,00 0,00 0,00

JAMAICA-JAMAIQUE - 0,00 0,00 0,00

JAPAN-JAPON  (2) - 0,00 0,00 0,00

JORDAN-JORDANIE-JORDANIA - 0,00 0,00 0,00

KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN - 0,00 0,00 0,00

KENYA - 0,00 0,00 0,00

KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-09 344.776,89 24.843,00 369.619,89

KIRGUISTAN

KUWAIT-KOWEÏT - 0,00 149.057,00 149.057,00

LAO PEOPLE'S DEM.REP.

REPUBLIQUE POP. DEM. LAO 88-95,04 221.378,82 0,00 221.378,82

REP.DEM.POP. LAO

LATVIA-LETTONIE-LETONIA - 0,00 0,00 0,00

LEBANON-LIBAN-LIBANO - 0,00 0,00 0,00

LESOTHO  (2) - 24.843,00 24.843,00 49.686,00

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA-

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 04-06,09 244.004,00 0,00 244.004,00

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA - 0,00 0,00 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

اشتراكات متأخرة

MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP.

MACEDOINE,  EX REP. YOUGOSLAVE DE - 0,00 29.594,00 29.594,00

MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

MADAGASCAR 09 23.276,40 24.843,00 48.119,40

MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA - 0,00 0,00 0,00

MALAWI  (4) 00,02-09 174.699,24 24.843,00 199.542,24

MALDIVES-MALDIVAS - 0,00 0,00 0,00

MALI 90-93,96-98,00,08 153.635,53 0,00 153.635,53

MALTA-MALTE - 0,00 0,00 0,00

MAURITANIA-MAURITANIE 76-05 659.390,57 0,00 659.390,57

MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5) - 0,00 0,00 0,00

MEXICO-MEXIQUE - 0,00 0,00 0,00

MONACO-MÓNACO - 0,00 0,00 0,00

MONGOLIA-MONGOLIE 93-99 214.799,06 0,00 214.799,06

MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO - 0,00 0,00 0,00

MOROCCO-MAROC-MARRUECOS - 0,00 0,00 0,00

MOZAMBIQUE - 0,00 0,00 0,00

NAMIBIA-NAMIBIE 08 44.358,00 0,00 44.358,00

NEPAL - 0,00 0,00 0,00

NETHERLANDS  -  PAYS-BAS - - 0,00 0,00 0,00

PAISES BAJOS

NICARAGUA 95,97-02,08-09 188.133,04 12.421,50 200.554,54

NIGER 82-87, 90-07 544.380,95 20.654,19 565.035,14

NIGERIA - 0,00 0,00 0,00

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA - 0,00 0,00 0,00

OMAN - OMÁN - 0,00 0,00 0,00

PAKISTAN  (5) 08 1.750,24 29.811,00 31.561,24

PANAMA  - 0,00 0,00 0,00

PAPUA NEW GUINEA 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 08-09 43.919,00 24.843,00 68.762,00

PAPUA NUEVA GUINEA

PARAGUAY - 0,00 0,00 0,00

PERU-PEROU 91,95,96,03 145.741,28 0,00 145.741,28

PHILIPPINES-FILIPINAS - 0,00 0,00 0,00

POLAND-POLOGNE-POLONIA - 0,00 0,00 0,00

PORTUGAL - 0,00 0,00 0,00

QUATAR - 0,00 0,00 0,00

REPUBLIC OF KOREA 

REPUBlIQUE DE CORÉE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA  DE COREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DE MOLDOVA

ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA - 0,00 0,00 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

اشتراكات متأخرة

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE - 0,00 0,00 0,00

FEDERACION DE RUSIA

RWANDA - 0,00 0,00 0,00

SAN MARINO  -  SAINT-MARIN - 0,00 0,00 0,00

SAO TOME-AND-PRINCIPE

SAO TOME-ET-PRINCIPE 86-09 500.669,65 19.874,00 520.543,65

SANTO TOME Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SÉNÉGAL-SENEGAL - 0,00 0,00 0,00

SERBIA / SERBIE - 0,00 0,00 0,00

SEYCHELLES - 0,00 0,00 0,00

SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 79-00,03-09 627.975,39 24.843,00 652.818,39

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA - 0,00 0,00 0,00

SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA - 0,00 0,00 0,00

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- - 0,00 0,00 0,00

SUDAFRICA (2)

SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA - 0,00 0,00 0,00

SRI  LANKA - 0,00 0,00 0,00

SUDAN-SOUDAN 84-86,89-03,06-08 457.439,92 0,00 457.439,92

SWAZILAND - SWAZILANDIA - 0,00 0,00 0,00

SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA - 0,00 0,00 0,00

SYRIAN ARAB REPUBLIC

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN - 0,00 0,00 0,00

THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA - 0,00 0,00 0,00

TIMOR-LESTE - 0,00 0,00 0,00

TOGO 00-06 120.762,33 0,00 120.762,33

TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ - 0,00 0,00 0,00

TURKEY-TURQUIE-TURQUIA  (1) - 0,00 0,00 0,00

TURKMENISTAN 95-98,00-09 414.633,40 29.811,00 444.444,40

UCRANIA - UKRAINE - 0,00 0,00 0,00

UGANDA-OUGANDA  (5) 95-00,02-04 171.698,76 24.843,00 196.541,76

UNITED REP. OF  TANZANIA  (5)

REPUBLIQUE-UNIE  DE  TANZANIE 08 28.295,41 29.811,00 58.106,41

REPUBLICA UNIDA  DE  TANZANIA 

URUGUAY 01-03 150.577,22 0,00 150.577,22

0,00 0,00- 0,00
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أعضاء فاعلون اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

اشتراكات متأخرة

UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN 09 24.843,00 24.843,00 49.686,00

VENEZUELA - 0,00 0,00 0,00

VIET NAM - 0,00 0,00 0,00

YEMEN 79-89,94-95,97-98,06 268.086,32 0,00 268.086,32

ZAMBIA-ZAMBIE - 0,00 73,02 73,02

ZIMBABWE 08-09 35.780,86 24.843,00 60.623,86

المجموع لألعضاء الفاعلين 12.562.534,75 1.136.273,22 13.698.807,97

 

أعضاء مشاركون اشتراكات مترتبة المجموع

2011

السنوات يورو يورو يورو

ARUBA - 0,00 0,00 0,00

MACAO - 0,00 0,00 0,00

MADEIRA, MADERE - 0,00 0,00 0,00

FLEMISH COMM. OF BELGIUM

COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE - 0,00 0,00 0,00

COMUNIDAD FLAMENCA BELGA -

HONG KONG, CHINA 06 20.716,00 0,00 20.716,00

NETHERLANDS ANTILLES

ANTILLES NEERLANDAISES 01-09 161.287,86 22.359,00 183.646,86

ANTILLAS NEERLANDESAS

PUERTO RICO, PORTO RICO - 0,00 22.359,00 22.359,00

المجموع لألعضاء المشاركين 182.003,86 44.718,00 226.721,86

أعضاء منتسبون اشتراكات مترتبة المجموع

2011

السنوات يورو يورو يورو
المجموع لألعضاء المنتسبين 96-10 157.434,47 173.600,00 331.034,47

اشتراكات متأخرة

اشتراكات متأخرة
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أعضاء سابقون اشتراكات  مترتبة المجموع

2011
السنوات يورو يورو يورو

المجموع لألعضاء الفاعلين السابقين 77-99 1.685.586,36 0,00 1.685.586,36

المجموع لألعضاء المشاركين السابقين 86 1.947,90 0,00 1.947,90

المجموع لألعضاء المنتسبين السابقين 06-10 52.832,86 10.616,30 63.449,16

مساهمات مترتبة عن الميزانية 14.642.340,20 1.365.207,52 16.007.547,72

اشتراكات  متأخرة
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مساهمات خارجة عن الميزانية

[CE/DEC/19(XXXVIII)]

اشتراكات مترتبة المجموع

2010

السنوات يورو يورو يورو

المجموع لألعضاء الفاعلين 98,02-04 135.963,31 19.874,00 155.837,31

المجموع لألعضاء المشاركين 02 10.876,83 0,00 10.876,83

المجموع لألعضاء المنتسبين 01-10 167.496,43 152.223,72 319.720,15

المجموع لألعضاء الفاعلين السابقين 99 1.389,15 0,00 1.389,15

المجموع لألعضاء المشاركين السابقين - 0,00 0,00 0,00

المجموع لألعضاء المنتسبين السابقين 05-10 43.900,51 7.583,70 51.484,21

مساهمات مترتبة خارجة عن الميزانية 359.626,23 179.681,42 539.307,65

مجموع المساهمات المترتبة 15.001.966,43 1.544.888,94 16.546.855,37

بداية السنة المالية

                                                                                    آذار/مارس          (1)

                                                                              نيسان/أبريل         (2)

                                                                                      أيار/مايو         (3)

                                                                                             حزيران/يونيو          (4)

                                                                                      تموز/يوليو          (5)

اشتراكات متأخرة
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وفي كل سنة، يطلب من األعضاء المنتسبين السابقين الواردة أسماؤھم على ھذه القائمة أن يسددوا ديونھم. وتعتبر الديون التي يتم تحصيلھا بھذه 
الطريقة " إيرادات مختلفة" ، ألن ھذه الديون ال تظھر في بيان األصول والخصوم كاشتراكات مترتبة.

تسوية الحسابات بالنظر إلى الديون المترتبة على األعضاء المنتسبين السابقين
[(LXIII-LXIV)CE/DEC/8  ] إجراء تم إقراره في الفقرة 3 من المقرر

أقر المجلس التنفيذي في دورتيه الثالثة والستين والرابعة والستين اقتراح األمين العام، الذي جاء بتوصية من مراجعي الحسابات، من أجل 
تسوية الحسابات، ابتداء من السنة المالية 2000، لألعضاء المنتسبين السابقين الذين تترتب عليھم ديون بسبب عدم تسديد اشتراكاتھم لفترة

وينبغي تسجيل المبالغ المترتبة على أولئك األعضاء المنتسبين السابقين في قائمة إضافية تحت عنوان " األعضاء المنتسبون السابقون ذوو 
الديون الفاشلة" ، يزود بھا مجلس أعمال المنظمة. وال غنى أبدا عن العودة إلى ھذه القائمة قبل قبول الطلبات الجديدة التي يتقدم بھا أعضاء

   
  لديون األعضاء السابقين لمدة تعادل أو تفوق بدل اشتراك خمس سنوات 2010تسوية 

  

أعضاء منتسبون سابقون 2010 المجموع

السنوات يورو يورو يورو
ALLSTATES TRAVEL AND TOURISM LTD 2006-2007 3.833,33 0,00 3.833,33

ACCENTURE 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00
ADM & TEC 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00

AGENCE DE T. GIC MIEUX-VIVRE 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00
AL RAWDA TRAVEL & TOURISM AGENCY 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00

ARAB TOURISM ORGANIZATION 2006-2009 7.800,00 1.200,00 9.000,00
CENTRAL COUNCIL FOR TOURISM & EXCURSIONS 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME D'ILE-DE-FRANCE 2006 2.000,00 0,00 2.000,00
CREATIVE MARKETING S.A. 2006-2007 3.500,00 0,00 3.500,00

DELOITTE & TOUCHE 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00
EDICIONES CABRER S.A. 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00

FÉDERATION NAT. DES AG. DE VOYAGES DU MAROC 2003-2004,2008-2009 7.200,00 1.200,00 8.400,00
GRUPO CUBANACAN 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00

HOTEL SUPPORT SERVICES LTD 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00
INDIAN AIRLINES 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00

INSTITUT DE MANAGEMENT HÔTELIER INT. (IMHI) 2006 1.500,00 0,00 1.500,00
IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2005-2009 3.400,00 400,00 3.800,00

NATIONAL TOURISM BOARD OF SIERRA LEONE 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00
PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CULTURAL TRUST 2006-2009 7.800,00 1.200,00 9.000,00

ROJENNY TOURIST / GAMES VILLAGE OBA 2006-2009 8.800,00 1.200,00 10.000,00
STRATEGIC BUS.MEETING S.A -TOURISMAFRICA 2006-2008 8.800,00 0,00 8.800,00

THE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WARSAW 2006-2009 7.800,00 1.200,00 9.000,00
TOWNLAND CONSULTANTS LTD 2006-2008 5.800,00 0,00 5.800,00

المجموع لألعضاء المنتسبين السابقين 1999-2004 165.033,33 19.600,00 184.633,33

اإلشتراكات المترتبة للميزانية والبرنامج

متأخرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CE/90/5 c) 
 

 36 

  المرفق الثالث
  

  بيان االشتراكات المدفوعة سلفا والمترتبة على األعضاء الفاعلين
  2010كانون األول/ديسمبر  31 لصندوق رأس المال المتداول لغاية

  

  (باليورو)
  

  االشتراكات المترتبة                األعضاء الفاعلون
  

  1035.85                  أذربيجان
  

  828.70                الرأس األخضر
  

  993.70                  فانواتو
  

 يورو 2858.25    المجموع ...............................................................
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  المرفق الرابع
  

مجموع أعضاء أعضاء أعضاء
المجموع  األعضاء منتسبون مشاركون فاعلون مجموع أعضاء أعضاء  أعضاء 
المتراكم المجموع السابقين سابقون سابقون سابقون األعضاء منتسبون مشاركون فاعلون السنوات

5.956,05 5.956,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.956,05 0,00 0,00 5.956,05 1976
67.945,67 61.989,62 0,00 0,00 0,00 0,00 61.989,62 0,00 0,00 61.989,62 1977

159.325,30 91.379,63 0,00 0,00 0,00 0,00 91.379,63 0,00 0,00 91.379,63 1978
278.853,25 119.527,95 13.312,82 0,00 0,00 13.312,82 106.215,13 0,00 0,00 106.215,13 1979
471.290,54 192.437,29 21.943,42 0,00 0,00 21.943,42 170.493,87 0,00 0,00 170.493,87 1980
758.658,95 287.368,41 84.058,91 0,00 0,00 84.058,91 203.309,50 0,00 0,00 203.309,50 1981

1.087.797,42 329.138,47 93.093,33 0,00 0,00 93.093,33 236.045,14 0,00 0,00 236.045,14 1982
1.423.263,94 335.466,52 99.350,69 0,00 0,00 99.350,69 236.115,83 0,00 0,00 236.115,83 1983
1.723.456,24 300.192,30 95.735,75 0,00 0,00 95.735,75 204.456,55 0,00 0,00 204.456,55 1984
2.034.669,54 311.213,30 96.887,95 0,00 0,00 96.887,95 214.325,35 0,00 0,00 214.325,35 1985
2.456.916,99 422.247,45 147.090,03 0,00 1.947,90 145.142,13 275.157,42 0,00 0,00 275.157,42 1986
2.775.017,94 318.100,95 64.178,32 0,00 0,00 64.178,32 253.922,63 0,00 0,00 253.922,63 1987
3.032.102,50 257.084,56 32.590,58 0,00 0,00 32.590,58 224.493,98 0,00 0,00 224.493,98 1988
3.352.113,83 320.011,33 30.852,18 0,00 0,00 30.852,18 289.159,15 0,00 0,00 289.159,15 1989
3.760.321,91 408.208,08 33.753,56 0,00 0,00 33.753,56 374.454,52 0,00 0,00 374.454,52 1990
4.387.824,03 627.502,12 138.960,02 0,00 0,00 138.960,02 488.542,10 0,00 0,00 488.542,10 1991
4.961.466,24 573.642,21 137.082,31 0,00 0,00 137.082,31 436.559,90 0,00 0,00 436.559,90 1992
5.476.177,65 514.711,41 135.827,19 0,00 0,00 135.827,19 378.884,22 0,00 0,00 378.884,22 1993
5.978.515,90 502.338,25 21.498,09 0,00 0,00 21.498,09 480.840,16 0,00 0,00 480.840,16 1994
6.642.869,33 664.353,43 24.176,39 0,00 0,00 24.176,39 640.177,04 0,00 0,00 640.177,04 1995
7.593.756,79 950.887,46 316.913,93 0,00 0,00 316.913,93 633.973,53 0,00 0,00 633.973,53 1996
8.190.791,55 597.034,76 46.614,94 0,00 0,00 46.614,94 550.419,82 0,00 0,00 550.419,82 1997
8.826.152,35 635.360,80 38.796,28 0,00 0,00 38.796,28 596.564,52 0,00 0,00 596.564,52 1998
9.315.246,75 489.094,40 16.206,72 0,00 0,00 16.206,72 472.887,68 0,00 0,00 472.887,68 1999
9.785.875,10 470.628,35 0,00 0,00 0,00 0,00 470.628,35 0,00 0,00 470.628,35 2000

########### 349.086,30 0,00 0,00 0,00 0,00 349.086,30 2.021,40 16.273,86 330.791,04 2001
########### 573.986,33 0,00 0,00 0,00 0,00 573.986,33 0,00 29.522,83 544.463,50 2002
########### 698.971,17 0,00 0,00 0,00 0,00 698.971,17 270,47 19.055,00 679.645,70 2003
########### 484.673,26 0,00 0,00 0,00 0,00 484.673,26 0,00 591,00 484.082,26 2004
########### 535.030,37 0,00 0,00 0,00 0,00 535.030,37 2.600,00 20.023,00 512.407,37 2005
########### 552.301,73 0,00 0,00 0,00 0,00 552.301,73 6.000,00 41.432,00 504.869,73 2006
########### 516.710,10 19.733,37 19.733,37 0,00 0,00 496.976,73 33.082,35 21.596,00 442.298,38 2007
########### 717.158,81 29.800,00 29.800,00 0,00 0,00 687.358,81 97.440,76 22.028,00 567.890,05 2008
########### 788.173,26 47.200,00 47.200,00 0,00 0,00 740.973,26 183.515,92 22.359,00 535.098,34 2009
########### 1.544.888,94 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 1.526.688,94 325.823,72 44.718,00 1.156.147,22 2010

########### 1.803.856,78 114.933,37 1.947,90 1.686.975,51 ########### 650.754,62 237.598,69 ########### المجموع

ة 31 كانون األول/ ديسمبر 2010 تفصيل سنوي لإلشتراكات المترتبة للصندوق العام لغاي
( باليورو) 
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  المرفق الخامس
  

2009 2010

634.573,81 1.437.459,11

643.325,52 (285.581,14)

0,00 (993,70)

(1.032.300,33) 340.562,08

653.490,21 30.494,78

481.518,64 (1.563.011,74)

388.974,81 (53.987,24)

7.317,65 760.337,31

1.776.900,31 665.279,46

24.716,00 96.555,00

(24.716,00) (96.555,00)

107.209,72 367.084,59

(27.947,00) 7.578,85

79.262,72 374.663,44

1.856.163,03 1.039.942,90

11.558.130,11 13.414.293,14

13.414.293,14 14.454.236,04

بيان السيولة النقدية
للفترة المنتھية في 31 كانون األول/ ديسمبر 2010

( باليورو) 

السيولة النقدية من أنشطة التشغيل

الفائض ( العجز)  الصافي في الدخل مقابل النفقات ( صناديق االحتياط) 

( ازدياد)  نقص المدينين – اإلشتراكات إلى الصندوق العام

( ازدياد)  نقص المدينين – اإلشتراكات إلى صندوق رأس المال المتداول

( ازدياد)  نقص المدينين – إشتراكات أخرى

( ازدياد)  نقص مدينين آخرين

ازدياد ( نقص)  الدائنين

ازدياد ( نقص)  في مخصصات اإلشتراكات المترتبة

ازدياد ( نقص)  في المخصصات األخرى

السيولة النقدية الصافية من أنشطة التشغيل

السيولة النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

( ازدياد)  نقص في األصول الثابتة

نقود وودائع مجمدة، نھاية الفترة

( ازدياد)  نقص في صندوق استبدال األصول الثابتة – دائن

( ازدياد)  نقص في اإلشتراكات المدفوعة سلفا

( ازدياد)  نقص في الداخل الواجب توزيعه على عدة سنوات

ل السيولة النقدية الصافية من أنشطة اإلستثمار والتموي

اإلزدياد ( النقص)  الصافي في الودائع المجمدة آلجال محددة

نقود وودائع مجمدة، بداية الفترة
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  المرفق السادس
  

المجموع مصاريف أخرى الموظفون ادات بنود اإلعتم
ة العام ة الفني

ة ألف اإلقليمي

482.000 170.000 312.000 2 2 ألف 01 البرنامج اإلقليمي ألفريقيا
482.000 170.000 312.000 2 2 ألف 02 البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية
482.000 170.000 312.000 2 2 ألف 03 البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
382.000 70.000 312.000 2 2 ألف 04 البرنامج اإلقليمي ألوروبا
295.000 90.000 205.000 2 1 ألف 05 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط

2.123.000 670.000 1.453.000 10 9 ة برامج اإلقليمي             مجموع ال

ة اء  العملي ب

453.000 82.000 371.000 1 3 باء 01  التنمية السياحية المستدامة
500.000 90.000 410.000 4 2 باء  02 التعاون التقني والخدمات
456.000 95.000 361.000 3 2 باء 03  اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي
118.000 20.000 98.000 2 0 باء 04  األعضاء المنتسبون 
409.000 96.000 313.000 2 2 باء 05  اإلتصاالت
442.000 130.000 312.000 2 2 باء 06  اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق
147.000 40.000 107.000 0 1 باء 07  تدبر المخاطر واألزمات
393.000 286.000 107.000 0 1 باء 08  العالقات مع المؤسسات والشركات
197.000 41.000 156.000 1 1 باء 09  إدارة المقاصد
292.000 38.000 254.000 3 1 باء 10   موارد المعلومات واألرشيف
196.000 40.000 156.000 1 1 باء 11  األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة
32.000 32.000 0 0 0 باء 12  البرنامج الميداني الخاص
30.000 30.000 0 0 0 باء 13  شبكة المعارف

219.000 170.000 49.000 1 0 باء 14  تيميس

3.884.000 1.190.000 2.694.000 20 16 ة برامج العملي وع ال            مجم

دعم المباشر لألعضاء جيم  ال

879.000 137.000 742.000 2 6 جيم 01  اللغات واإلجتماعات والوثائق
1.828.000 252.000 1.576.000 7 7 جيم 02  اإلدارة

215.000 0 215.000 0 2 جيم 03  البرنامج والتنسيق
59.000 10.000 49.000 1 0 جيم 04  المنشورات والمكتبة اإللكترونية

291.000 135.000 156.000 1 1 جيم 05  المعارض

3.272.000 534.000 2.738.000 11 16 دعم المباشر لألعضاء            مجموع برامج ال

اء (*) ر لألعض ير المباش دعم الغ دال  ال

485.000 16.000 469.000 3 3 دال 01  الميزانية والمالية
736.000 424.000 312.000 2 2 دال 02  الموارد البشرية
657.000 295.000 362.000 3 2 دال 03  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

1.276.000 836.000 440.000 9 0 دال 04  المنشآت والخدمات الداخلية

3.154.000 1.571.000 1.583.000 17 7 ير المباشر لألعضاء دعم الغ            مجموع برامج ال

12.433.000 3.965.000 8.468.000 58 48 وع المجم

د  ل الجدي ا للھيك ادات 2010 المنقحة وفق إعتم

ائف الوظ

106

(**)  (CE/89/5(a) ة (انظر الوثيق
اليورو) (ب

2010 ام برامج الرئيسية واألقس ال
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  المرفق السابع
  

وع المجم ات العملي ون الموظف
ة العام ة الفني

ات اب األول: برنامج رئيسي - عملي الب

388.000 17.000 371.000 1 3 يق امج والتنس القسم 0: إدارة البرن
1.138.000 357.000 781.000 5 5 القسم 1: األسواق

461.000 100.000 361.000 3 2                       - اإلحصاءات                                                                   

424.000 111.000 313.000 2 2                       - استطالع األسواق       

43.000 43.000 0 0 0                       - تنمية السياحة اإللكترونية     

210.000 103.000 107.000 0 1                       - تدبر المخاطر وإدارة األزمات      
946.000 175.000 771.000 7 4 القسم 2: اإلعالم واإلتصاالت
390.000 78.000 312.000 2 2                       - اإلعالم واإلتصال      

57.000 8.000 49.000 1 0                       - المنشورات      

283.000 29.000 254.000 3 1                       - الموارد الوثائقية واألرشيف     

216.000 60.000 156.000 1 1                       - المعارض واإلتصاالت     
راكات  بون والش القسم 3: األعضاء المنتس

490.000 129.000 361.000 3 2 اع الخاص ن القطاع العام والقط               بي
98.000 0 98.000 2 0                       - األعضاء المنتسبون    

140.000 33.000 107.000 0 1                       - مجلس األعمال   

37.000 37.000 0 0 0                       - مجلس التعليم   

215.000 59.000 156.000 1 1                       - مجلس المقاصد  
241.000 85.000 156.000 1 1 ارف دريب وإدارة المع م والت القسم 4: التعلي
614.000 87.000 527.000 2 4 تدامة ياحية المس ة الس القسم 5: التنمي
431.000 60.000 371.000 1 3                       - التنمية المستدامة  

183.000 27.000 156.000 1 1                       - الجوانب الثقافية واإلجتماعية واألخالقية للسياحة 
510.000 100.000 410.000 4 2 ة ة اإلنمائي القسم 6: المعون

2.118.000 858.000 1.260.000 6 9 ة القسم 7: األنشطة اإلقليمي
139.000 90.000 49.000 1 0 دة القسم 8: منظومة األمم المتح
139.000 41.000 98.000 2 0 ة القسم 9: المؤتمرات التقني

6.723.000 1.939.000 4.784.000 32 30 وع الباب األول                    مجم

اني: برنامج رئيسي - أجھزة  اب الث الب
ات                 تنفيذية واجتماع

0 0 0 0 0 ة ة العام القسم 1 : الجمعي
66.000 66.000 0 0 0 ة ذي واألجھزة الفرعي القسم 2:  المجلس التنفي
30.000 30.000 0 0 0                       - المجلس التنفيذي 

24.000 24.000 0 0 0                       - اللجنة التقنية للبرنامج والتنسيق 

12.000 12.000 0 0 0                       - لجنة الميزانية والمالية
1.362.000 187.000 1.175.000 1 6 ة القسم 3: اإلدارة العام
1.067.000 71.000 996.000 5 7 القسم 4: مؤتمرات، ترجمة تحريرية، طباعة واستنساخ

2.495.000 324.000 2.171.000 6 13 اني وع الباب الث                    مجم

ث: برنامج رئيسي -  خدمات  اب الثال الب
برامج ومخصصات                 دعم ال

ة ي الميزاني                 أخرى ف

361.000 0 361.000 3 2 ة ة والمالي القسم 1 : الميزاني
439.000 136.000 303.000 4 1 فار وارد البشرية و األس القسم 2: الم

1.218.000 876.000 342.000 7 0 القسم 3: مشتريات وصيانة وسالمة
361.000 0 361.000 3 2 ة المعلومات واإلتصاالت القسم 4: كومبيوتر وتقني
518.000 372.000 146.000 3 0 القسم 5: بريد واتصاالت سلكية والسلكية

18.000 18.000 0 0 0 ة ي الميزاني القسم 6: مخصصات أخرى ف

2.915.000 1.402.000 1.513.000 20 5 ث وع الباب الثال                    مجم

رابع: برنامج رئيسي - المخصصات  اب ال الب

ترة  أمين الصحي لف القسم 1: مخصصات الت
200.000 200.000 0 0 0 ة              ما بعد انتھاء الخدم
100.000 100.000 0 0 0 وطن القسم 2: مخصصات اإلعادة إلى ال

300.000 300.000 0 0 0 رابع وع الباب ال                    مجم

12.433.000 3.965.000 8.468.000 58 48 ة مجموع الميزاني

(*) تم إقرار توزيع الميزانية على مستوى البرامج واألقسام.

ي) ل األول (الھيك

ائف الوظ ة ( * ) ود الفرعي    بنود اإلعتمادات والبن
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