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  المرفقات:

  إشتراكات األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين  ألف
  تطور مؤشر أسعار اإلستھالك والتعديالت النظامية للتكاليف  باء
  جدول الوظائف الثابتة  جيم

  

  2013-2012مشروع برنامج العمل للفترة  –أوال 
  

قدمةم –ألف   
  
 قامت أمانة منظمة السياحة العالمية بوضع وثيقة مشروع برنامج العمل والميزانية إستنادا إلى ما يلي: )1
 

بالقدرة ، على أساس الھدفين اإلستراتيجيين المتمثلين 2011-2010مواصلة العمل الجاري منذ الفترة  •
 ؛التنافسية وباإلستدامة

 الفترات السابقة؛ العبر المستخلصة من تنفيذ برنامج العمل في •
 ؛2013-2012نتائج المسح الذي أجري حول أولويات األعضاء للفترة  •
  جدول األعمال اإلنمائي العام لألمم المتحدة وروابطه العديدة بقضايا السياحة. •

 
 بتطبيق المبادئ اآلتية في تنفيذ برنامج العمل والميزانية: على وجه الخصوصباإلضافة، تقوم األمانة  )2
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 ؛الكتاب األبيضل المنظمة على أساس اإلطار اإلستراتيجي المحدد في تركيز عم •
 ؛التنمية عن طريق السياحةإبراز أھداف المنظمة الرئيسية:  •
 في مبادرات تتماشى مع أھداف المنظمة؛ التعاون مع الھيئات الخارجيةالتشديد على أھمية  •
ات تقترحھا كل برامج األمانة والحرص ، من خالل إدراج منتجحافظة المنظمة للمنتجات التقنيةتوسيع  •

 على مزيد من التناسق في الخدمات التي تقدم إلى األعضاء؛
 في المنظمة، السيما من خالل تعزيز وسائل التعليم اإللكتروني؛ التدريب وبناء القدرات القدرة علىتعزيز  •
تقوم به األمانة، خصوصا  ، في القضايا اإلستراتيجية وكذلك في العمل الذيالتواصل مع أعضائنا تقوية •

 بواسطة زيادة استخدام الشبكات اإلجتماعية؛
 ؛وضع السياحة على جدول األعمال العالمي •
 في ميزانية السنتين القادمتين؛ مبدأ النمو اإلسمي الصفر مراعاة •
ناحية في عمل األمانة، من ناحية العمليات ومن ال مزيد من الفعاليةتقوية المساءلة اإلدارية والسعي نحو  •

 اإلدارية؛
 .اإلدارة على أساس النتائج ووضع الميزانية على أساس النتائجوتنفيذ أفضل لنھج  •

 
وصف استراتيجي لبرنامج العمل –باء   
  
مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة الوثيقة مبنية على أساس أھداف استراتيجية مماثلة لألھداف الواردة في  )3

 افسية واإلستدامة:، أي القدرة التن2010-20111
  

لدى األعضاء في عرض منتجاتھم  للقدرة التنافسيةيرمي إلى التعزيز المستمر  الھدف اإلستراتيجي ألف •
واإلمتياز، وتحسين الموارد البشرية، والنھوض بتقنيات التسويق والترويج  الجودةالسياحية، مع تعزيز 

ر المعلومات والبيانات، على الصعيد الوطني لصورتھم، ومساعدتھم على مواجھة األزمات، وتزويدھم بآخ
 والدولي، بشأن اتجاھات السياحة، واستطالع األسواق، والتقييم الدقيق لما للسياحة من مساھمة في اإلقتصاد.

 
، بما في ذلك مسألة اإلستدامةيرمي إلى زيادة إسھام السياحة في كل مجاالت  الھدف اإلستراتيجي باء •

ل باألھداف اإلنمائية لأللفية، خصوصا تخفيف حدة الفقر وحماية البيئة، وتحديات ، وفي ما يتصاألخالقيات
تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، واندراج السياحة بالكامل في اإلقتصاد المحلي للمقاصد، مع 

  الحرص على توزيع متكافئ لفوائدھا اإلقتصادية.
 
عن بعضھما البعض. وبالتالي، فإن التمييز بينھما يجري فقط ألغراض وجلي أن ھذين الھدفين ليسا مستقلين كليا  )4

البرمجة، وينبغي أال ينظر إلى ذلك كخط فاصل في عمل األمانة. كل البرامج سوف ترمي إلى اعتماد نھج شامل في القيام 
 بعملھا، مع إقامة الروابط الالزمة.

 
، استجاب 2010جري في النصف األول من ، الذي أ2013-2012مسح أولويات األعضاء للفترة بواسطة  )5

األعضاء على نطاق واسع لإلقتراحات التي تقدمت بھا األمانة، وھي تشمل مجاالت عمل جديدة، مثل السياحة الداخلية، 
والعمالة، وحماية المستھلك، وغيرھا. وسوف تدرج ھذه المجاالت بعناية وعلى نحو مضطرد في عمل األمانة. ونتائج ھذا 

وافرة لكل األعضاء في وثيقة منفصلة، ولقد نوقشت خالل اجتماعات اللجنة اإلقليمية من أجل إبراز األولويات المسح مت
 اإلقليمية.

  
أنشطة  (ب)؛ (أ) األنشطة اإلقليميةوإن مشروع البرنامج والميزانية الحالي سوف يشمل مستويين من األنشطة:  )6

 مكن.، وأيضا لألقاليم الفرعية كلما أمحددة لألقاليم
  
بنمو إسمي صفر. وبالتالي  2013- 2012ولقد أخذت األمانة بتوصيات األعضاء العتماد ميزانية لفترة السنتين  )7

يورو، ما يساوي  25.200.000، أي 2011- 2010فإن إجمالي الميزانية ھو بالضبط الملف نفسه الذي اعتمد للفترة 
 .2009- 2008تقريبا ميزانية 

 
ط العريضة التي ستعمل المنظمة على أساسھا في السنتين القادمتين. وإن إجمالي الجداول اآلتية تلخص الخطو )8

الميزانيات الواردة أدناه يتناول على وجه الخصوص مجموع تكاليف البرامج اإلقليمية والتشغيلية وتكاليف الدعم  التي ال 
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من جدول اإلعتمادات المقترح للفترة عالقة لھا بالموظفين (مباشرة إلى األعضاء)، كما في األبواب ألف وباء وجيم 
 من ھذه الوثيقة. 18، الصفحة 2012-2013

 
اإلجراءات   -القدرة التنافسية   اإلجراءات /النواتج –اإلستدامة   مجاالت األنشطة

  /النواتج
البرامج الحالية 

  23ذات الصلة
الميزانية 
  التقريبية
  (باليورو)

تجميع 
اإلحصاءات 

السياحية وقابلية 
  ھا دوليامقارنت

، بما ملخص اإلحصاءات السياحية  
في ذلك الصيغة الجديدة لسنة 

، وھو يعرض مبادرات 2011
ومؤشرات حول السياحة الداخلة 
والخارجة والمحلية، وقطاعات 

السياحة، والعمالة واإلقتصاد الكلي، 
ومؤشرات ذات صلة بالسياحة 

  الدولية.

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

  الفرعي

  
  

  
130000 

لتوصيات لنجاز الدليل المختصر إ  
 2008 الدولية لإلحصاء السياحي

ومتابعة برنامج تنفيذ  اإلحصاءات 
  .2012-2008السياحية 

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

  الفرعي

حساب السياحة 
  الفرعي

برامج لبناء القدرات اإلقليمية في   
: إنجاز لحساب السياحة الفرعي

ن برامج أسرة الدول المستقلة والبلدا
  األفريقية الناطقة بالفرنسية.

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

  الفرعي

  
  
  
60000 

برامج وطنية لبناء القدرات   
: تقييم األنظمة الوطنية اإلحصائية

لإلحصاء السياحي وتطوير تدريجي 
  لحساب السياحة الفرعي.

اإلحصاء 
وحساب السياحة 
الفرعي، التعاون 
  التقني والخدمات

اتجاھات السياحة 
  التسويقو

: يصدر بارومتر السياحة العالمية  
ثالث مرات في السنة بصورة عادية 

  ومرتين بصورة مؤقتة.

إتجاھات السياحة 
واستراتيجيات 

  التسويق

  
  
  
  
  
30000 

، إتجاھات السياحة بحسب اإلقليم
مع التركيز على الخصوصيات 

  اإلقليمية.

إتجاھات السياحة 
واستراتيجيات 

  التسويق
، 2030مثل السياحة في  :دراسات

األسواق الخارجة في الشرق 
األوسط، السوق الخارجة في 

الواليات المتحدة األمريكية، تطوير 
  المنتجات، ألخ.

إتجاھات السياحة 
واستراتيجيات 

  التسويق

تطوير اإلطار التعاوني للتسويق  وبناء القدرات  طريق الحرير: أنشطة
ر وتعزيز التنمية على نحو مستدام والنھوض بالسياحة على طريق الحري

  ومسؤول  وتنافسي على الصعيد الدولي.

  

تقييم قيمة 
  السياحة ودورھا

: مدخل واحد لكل بوابة بيانات  
  البيانات

السلسالت الطويلة الماضية  •
 (موحدة)

السلسالت األخيرة الماضية  •
 (بارومتر)

 توقعات للمدى القريب أو البعيد •
البوابة سوف تكون سھلة 

ستعمال، تشرح المنھجية اإل
المستخدمة وتتيح الوصول، لكل 

) 1نوع من البيانات، إلى: (

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

الفرعي، 
إتجاھات السياحة 

واستراتيجيات 
التسويق، 

اإلتصاالت 
  4اإللكترونية

  

 

                                            
  مج)األسماء المختصرة لبرامج المنظمة واردة في الباب جيم  (وصف البرا  2
   2013- 2012الھيكل الحالي للبرامج ال يزال عرضة لتغييرات محتملة خالل فترة   3
أنشئ برنامج اإلتصاالت اإللكترونية لتسھيل تحديث موقع اإلنترنت، بما في ذلك منصات الشبكة، بواسطة المخصصات الالزمة. أنظر   4

CE/88/5(b).  
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اإلجراءات   -القدرة التنافسية   اإلجراءات /النواتج –اإلستدامة   مجاالت األنشطة
  /النواتج

البرامج الحالية 
  23ذات الصلة

الميزانية 
  التقريبية
  (باليورو)

) 2معلومات صادرة عن المنظمة؛ (
روابط ببيانات صادرة عن بلدان أو 

  منظمات أخرى.
  

البوابة سوف تشمل مالحظة: 
تدريجيا بيانات عن السياحة الداخلية 

  والعمالة في السياحة.
الشبكة الدولية لإلقتصاديات     السياحة الداخلية

والتنقل والسياحة اإلقليمية 
)INRouTe( ھدفھا الرئيسي ھو :

تقديم اإلرشاد إلى  الكيانات المعنية 
بالمقاصد السياحية دون الوطنية 

مواضيع البحث: (إقليمية ومحلية). 
تدفق الزوار، السياحة واألقاليم 

واإلسھام اإلقتصادي. أنظر نموذج 
  INRouTe(5أعمال (

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

  الفرعي

  
  
  
  
  
  
  
  
80000 

دراسة تمھيدية لوضع استراتيجية المنظمة حول ھذا الموضوع. المسائل 
 المنتجات. التي سوف يجري التطرق إليھا ھي: الترويج، الحوكمة، وتطوير

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

الفرعي، 
اتجاھات السياحة 

واستراتيجيات 
التسويق، التنمية 

السياحية 
المستدامة، 
األخالقيات 

واألبعاد 
اإلجتماعية 

للسياحة، إدارة 
المقاصد، 
األعضاء 

المنتسبون، 
البرنامج 
  والتنسيق

  /منشورات حول:توجيھات  السيااحة والعمالة
امل كيفية وضع إطار ش •

 للسياسات/التشريعات
 إصدار شھادات ووضع مقاييس •
  
  
  
  
  
  
  

  توجيھات/منشورات حول:
 كيفية مواجھة القضايا الموسمية •
  القياس •

اإلحصاء 
وحساب السياحة 

الفرعي، 
اتجاھات السياحة 

واستراتيجيات 
التسويق، التنمية 

السياحية 
المستدامة، 
األخالقيات 

واألبعاد 
اإلجتماعية 

للسياحة، إدارة 
لمقاصد، ا

األعضاء 
  المنتسبون

  
  
  
  
  
  
  
  
40000 

منتجات تقنية تغطي مجاالت مختلفة من التدريبات، من األساسية إلى ذات 
  المھارة العالية، بما في ذلك اللغات وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

تدبر األزمات 
  والمخاطر

مات لإلستعداد لألزإطار استراتيجي عاالمي والتوجيھات الالزمة  •
ت اإلبتكارية، : إتصاالت، استراتيجيات التسعير، األدواومواجھتھا

 خ.الصكوك المالية، أل
ودراسات حول تحوالت الطلب جراء األزمات  تقييم سريع لألسواق •

تدبر األزمات 
 والمخاطر،

اتجاھات السياحة 
واستراتيجيات 

80000 

                                            
5  http://www.inroutenetwork.org/   
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اإلجراءات   -القدرة التنافسية   اإلجراءات /النواتج –اإلستدامة   مجاالت األنشطة
  /النواتج

البرامج الحالية 
  23ذات الصلة

الميزانية 
  التقريبية
  (باليورو)

 على شتى أنواعھا
 دمج السياحة في ھياكل الطوارئ الوطنية •
  مشاورات حول السالمة واألمن في السياحة •

  التسويق.

إدارة المقاصد 
  والجودة والتقييم

: عمل تمھيدي لوضع المفاھيم، والتشاور مع تقييم المقاصدمنھجية 
  األعضاء، ومبادرات نموذجية

 90000  إدارة المقاصد

  ، إعتماد مواضيع جديدة.للحوكمةمسوحات ودراسات: متابعة 
مة التنمية المستدا

/ السياحة 
واإلقتصاد 
  األخضر

فصل السياحة في تقرير تعميم 
: دورات لموظفي اإلقتصاد األخضر

ھيئات السياحة الوطنية، حلقة عمل 
لبناء القدرات، ألخ، وإدراج مبادئ 
في المنتجات التقنية (دورات، 
حلقات عمل لبناء القدرات، ألخ): 
طاقة متجددة، الحركة الخفيفة، تدبر 

مياه، صون الموارد النفايات/ال
السياحية الملموسة وغير الملموسة، 

  ألخ.

إبراز جوانب اإلقتصاد األخضر في 
األنشطة ذات الصلة بالقدرة 

التنافسية: سلوك المستھلك تجاه تغير 
المناخ، مخططات حوافز لإلستثمار 
  في البنية التحتية للسياحة الخضراء.

التنمية السياحية 
  المستدامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
198000  

  
تمويل 
  خارجي

، والمجموعات الشبكات المشتركة بين الوكاالتالتنسيق مع كل 
  والمبادرات التي تثير اإلستدامة في العمليات السياحية.

التنمية السياحية 
المستدامة، 

العالقات مع 
المؤسسات 
  والشركات

  :بوابة أفضل الممارسات
ت لمجاالت مدخل واحد لكل افضل الممارسات، تشمل أيضا حاال •

 أنشطة أخرى
منھجية ألفضل الممارسات سوف توضع بالتعاون مع وكاالت أخرى  •

  تابعة لألمم المتحدة

كل البرامج، 
البرنامج 
  والتنسيق

ترويج لتوجيھات وأدوات لمشروع 
في بلدان  حلول الطاقة للفنادق

اإلتحاد األوروبي، وجمع األموال 
  الحتمال تطبيقه في أقاليم أخرى.

قات مع العال  
المؤسسات 
  والشركات

وحدة المنظمة أنشطة تقوم بھا 
اإلستشارية للسياحة والتنوع 

  البيولوجي (بون).

  وحدة بون  

األخالقيات 
واألبعاد 

اإلجتماعية 
  وحماية المستھلك

، ودعم عمل اللجنة العالمية آلداب السياحة مدونة اآلدابتعميم وتطبيق 
ح السياحية الخاصة بالمسؤولية ومبادرات التوعية ألصحاب المصال

  اإلجتماعية للشركات.

التنمية السياحية 
المستدامة، 
األعضاء 
  المنتسبون

  
  
  
  
والترويج  حماية األطفالدعم حملة  100000

  .المرأة والسياحةلھا وكذلك دراسة 
التنمية السياحية   

  المستدامة
لصلة: مقاصد متابعة وترويج لدراسات، وتطوير المنتجات التقنية ذات ا

سياحية متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة، السياحة والتراق الثقافي غير 
الملموس، دراسة منظمة السياحة العالمية/ھيئة األمم المتحدة للمرأة حول 

  المساواة بين الجنسين، ألخ.

التنمية السياحية 
  المستدامة

قوانين : توجيھات ومبادئ وتبادل تجارب، استنادا إلى حماية المستھلك
ما في التوجيھات األوروبية بشأن وطنية ودولية موجودة في كل العالم، السي

زمات السفر والعطل والرحالت؛ والتشديد على الروابط مع المدونة ح
العالمية لآلداب، ومدونات أخرى موجودة، وغيرھا من المواثيق الخاصة 

  بالقطاع.

التنمية السياحية 
المستدامة، 

الموارد 
اإلعالمية 

  والمحفوظات
إعالم األعضاء / 

  اإلتصاالت
في المستقبل: وھي أدات لتوطيد العالقات بين األعضاء بالتما تطوير شبكة 

  المنتسبين وبرامج منظمة السياحة العالمية وقطاع السياحة.
األعضاء 
  المنتسبون

  
  
  
  
  

ترويج للسياحة في كل أنحاء العالم كمنصات لل المعارض السياحيةإستخدام 
(مثل القمم الوزارية) وقواعد إقامة الشبكات ومبادرات الشراكات بين 

تتقيد األمانة بتمثيل متوازن لمختلف لقطاع العام والقطاع الخاص. وسا

المعارض، 
اإلتصاالت، 

األعضاء 
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اإلجراءات   -القدرة التنافسية   اإلجراءات /النواتج –اإلستدامة   مجاالت األنشطة
  /النواتج

البرامج الحالية 
  23ذات الصلة

الميزانية 
  التقريبية
  (باليورو)

    المنتسبون  المعارض السياحية التي تنظمھا في مختلف األقاليم.
  
  
510000  

  
  
  
  
  
 

يوم السياحة لسنوي لمنظمة السياحة العالمية، : التقرير اأنشطة إعالمية
، مؤتمرات صحفية، بيانات صحفية، نشرات 2013و 2012العالمي 

إعالمية، مواد لموقع المنظمة على اإلنترنت، وأي أنشطة أخرى من شأنھا 
أن تساھم في إعالم األعضاء وعموم الجمھور، فضال عن إبراز مكانة 

المشتركة  من أجل السياحة العالمية ميينالزعماء العالالمنظمة (مثل حملة 
  بين المنظمة والمجلس العالمي للسفر والسياحة).

اإلتصاالت، 
اإلتصاالت 

اإللكترونية، 
  المعارض

األنظمة )، وصيانة المركز الوثائقيإدارة وتحديث مجموعة المنظمة (
دة : نظام جمع المعلومات القانونية والمؤسسية، قاعاإلعالمية اإللكترونية

بيانات التشريعات السياحية، قاعدة بيانات الصكوك الدولية لتيسير السفر 
السياحي، والنقاش التفاعلي بين منظمة السياحة العالمية والمنتدى الدولي 

  ألنصار السفر والسياحة.

الموارد 
اإلعالمية 

  والمحفوظات

ت وعرض المعلوما منشورات المنظمة ومنتجاتھا اإللكترونيةدعم إصدار 
  ذات الصلة بشكل مناسب لألسواق واألعضاء.

المنشورات 
والمكتبة 

اإللكترونية، 
اإلتصاالت، 
اإلتصاالت 
  اإللكترونية

(أعضاء فاعلين،  إقامة اإلتصاالت مع األعضاء في مختلف األقاليم
ومشاركين، ومنتسبين)، مع دعم وتنسيق عمل برامج األمانة، والحرص 

نشطة المنظمة، وإقامة العالقات مع الدول على توزيع جغرافي متوازن أل
  غير األعضاء، من أجل انضمامھا إلى المنظمة.

  أنشطة البرامج اإلقليمية تتقاطع مع سائر برامج األمانة.

أفريقيا، برنامج 
أمريكا، وآسيا و

والمحيط الھادئ، 
وأوروبا، 

  والشرق األوسط

  
  
1140000 

اإلجتماعات 
األساسية 
  والوثائق

للمنظمة، بما في ذلك الوثائق، والترجمة  ماعات األساسيةاإلجتتحضير 
  التحريرية، والترجمة الفورية، وما اتصل بذلك من أمور لوجستية.

اللغات 
واألجتماعات 

  والوثائق

309000 

دعم التدريب 
وبناء القدرات 
  والتعاون التقني

إستحداث منتجات تدريبية للمنظمة (دورات) وغيرھا من اإلجراءات 
  مية المحددة للدول األعضاء في ھذا المجال،التعلي

 510000  مؤسسة تيميس

  الميدانية مشاريع التعاون التقنيتحديد وتنفيذ ومراجعة 
تعزيز القدرة  مساعدة الدول األعضاء علىلالمنظمة  شبكة معارفتنسيق 

  لسياحة.لوالتنمية اإلستراتيجية العالمية  التنافسية واإلستدامة
مع العالقات 

المؤسسات 
  والشركات

للمنظمة وعن  لحشد المواردتعزيز وتنسيق وتوفير إطار استراتيجي  •
 طريقھا.

، ومع سائر المنظمات التعاون مع مؤسسات األمم المتحدةتطوير  •
  الدولية.

  500000 

تشمل مكتب األمين العام، ومكاتب المديرين التنفيذيين، ومكتب  اإلدارة  اإلدارة
  مدير شؤون اإلدارة.

  480000 

  64,587,000  المجموع      

                                            
اإلقليمية (ألف)، والتشغيلية (باء)، وبرامج الدعم (جيم: المجموع المخصص لتكاليف غير الموظفين خالل كامل فترة السنتين لمختلف البرامج   6

   المباشر لألعضاء).
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 المباشر لألعضاء): –برامج الدعم يبين الجدول أدناه العالقة بين الميزانيات المخصصة لكل مجال من األنشطة، وميزانيات مختلف برامج األمانة (اإلقليمية، والتشغيلية، و )9
  

الميزانية بحسب 
 المجال

 (Euros x 
1,000) 

ية وبرامج الدعم (المباشر لألعضاء)البرامج اإلقليمية والتشغيل  
 مجاالت األنشطة

RPAF RPAM RPAP RPEU RPME SDTR TCSV STSA AFMS COMM TTMK RKCM ICRS DMGT INRA ESDT SFPM KWNT THMS LMDS MNGT PRCO PBEL FAIR 

لية مقارنتھا تجميع اإلحصاءات السياحية وقاب                                 130               130
 دوليا

 حساب السياحة الفرعي                                 60               60

 اتجاھات السياحة والتسويق               80           220                     300

 تقييم قيمة السياحة ودورھا                           30     30               60

 السياحة الداخلية      30                     10     40               80

 السياحة والعمالة                           20     20               40

 تدببر المخاطر واألزمات                         80                       80

 إدارة المقاصد والجودة والتقييم                     90                           90

 التنمية المستدامة / السياحة واإلقتصاد األخضر     8                 20             170           198

األخالقيات، األبعاد اإلجتماعية، وحماية                  80             20                 100
 المستھلك

 إعالم األعضاء / اإلتصاالت 230 40               70         150 20                 510

 البرامج اإلقليمية                                       150 150 280 280 280 1140

 اإلجتماعات األساسية والوثائق         309                                       309

 دعم التدريب، وبناء القدرات، والتعاون التقني           300 40                     170             510

 العالقات مع المؤسسات والشركات                       500                         500

 اإلدارة       480                                         480

 الميزانية بحسب البرنامج 230 40 38 480 309 300 40 80 80 70 90 520 80 280 150 40 280 170 170 150 150 280 280 280 4587
(Euros, x 1,000) 

 RPAF RPAM RPAP RPEU RPME SDTR TCSV STSA AFMS COMM TTMK RKCM ICRS DMGT INRA ESDT SFPM KWNT THMS LMDS MNGT PRCO PBEL FAIR 
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2013-2012امج الفترة وصف بر –جيم   
 

 الجدول اآلتي يتضمن وصفا مختصرا لمختلف برامج األمانة، وھي معروضة بحسب أبواب الميزانية. )10
  

  الوصف  عنوان البرنامج  الرمز
  الباب ألف:  

  إقليمي
  يغطي ھذا الجزء من البرنامج أنشطة المنظمة التي تجري في األقاليم

  
RPAF 

  1ألف 
البرنامج اإلقليمي 

  ياألفريق

مسؤول عن تنسيق ومتابعة األنشطة التي تجري في أفريقيا ووضع تقارير عنھا. 
ومن خالل عالقات مستمرة مع كل دولة من الدول األفريقية األعضاء، ومع 
األعضاء المنتسبين في اإلقليم، يحرص البرنامج على وجود برنامج متكافئ 

يقيم أيضا ويصون واستراتيجي ومتوازن جغرافيا من حيث أنشطة المنظمة. و
  العالقات مع دول غير اعضاء سعيا إلى انضمامھا للمنظمة.

 
RPAM  

  2ألف 
البرنامج اإلقليمي 
  للقارة األمريكية

مسؤول عن تنسيق ومتابعة األنشطة التي تجري في القارة األمريكية ووضع 
تقارير عنھا. ومن خالل عالقات مستمرة مع كل دولة من الدول األمريكية 

، ومع األعضاء المنتسبين في اإلقليم، يحرص البرنامج على وجود األعضاء
برنامج متكافئ واستراتيجي ومتوازن جغرافيا من حيث أنشطة المنظمة. ويقيم 

  أيضا ويصون العالقات مع دول غير اعضاء سعيا إلى انضمامھا للمنظمة.
 

RPAP  
  3ألف 

البرنامج اإلقليمي 
آلسيا والمحيط 

  الھادئ

يق ومتابعة األنشطة التي تجري في آسيا والمحيط الھادئ ووضع مسؤول عن تنس
تقارير عنھا. ومن خالل عالقات مستمرة مع كل دولة من الدول اآلسيوية 
األعضاء، ومع األعضاء المنتسبين في اإلقليم، يحرص البرنامج على وجود 
 برنامج متكافئ واستراتيجي ومتوازن جغرافيا من حيث أنشطة المنظمة. ويقيم

  أيضا ويصون العالقات مع دول غير اعضاء سعيا إلى انضمامھا للمنظمة.
 

RPEU  
  4ألف 

البرنامج اإلقليمي 
  ألوروبا

مسؤول عن تنسيق ومتابعة األنشطة التي تجري في أوروبا ووضع تقارير عنھا. 
ومن خالل عالقات مستمرة مع كل دولة من الدول األوروبية األعضاء، ومع 

في اإلقليم، يحرص البرنامج على وجود برنامج متكافئ  األعضاء المنتسبين
واستراتيجي ومتوازن جغرافيا من حيث أنشطة المنظمة. ويقيم أيضا ويصون 

  العالقات مع دول غير اعضاء سعيا إلى انضمامھا للمنظمة.
 

RPME  
  5ألف 

البرنامج اإلقليمي 
  للشرق األوسط

الشرق األوسط ووضع تقارير  مسؤول عن تنسيق ومتابعة األنشطة التي تجري في
عنھا. ومن خالل عالقات مستمرة مع كل دولة من دول الشرق األوسط األعضاء، 
ومع األعضاء المنتسبين في اإلقليم، يحرص البرنامج على وجود برنامج متكافئ 
واستراتيجي ومتوازن جغرافيا من حيث أنشطة المنظمة. ويقيم أيضا ويصون 

  ء سعيا إلى انضمامھا للمنظمة.العالقات مع دول غير اعضا
 
  

  الباب باء:
  تشغيلي

يغطي ھذا الجزء من برنامج العمل األنشطة األفقية للمنظمة، ما يعود بالنفع على 
  األعضاء بصورة عامة.

SDTR  1باء  
التنمية السياحية 

  المستدامة

مة يبني عمله على خطة التنفيذ المتفق عليھا في القمة العالمية للتنمية المستدا
)، سعيا لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في إطار المدونة 2002(جوھانسبورغ، 

العالمية آلداب السياحة. وھو يغطي المجاالت اآلتية: السياسات واألدوات للتنمية 
السياحية المستدامة، وتطبيقھا على مختلف أنواع المقاصد السياحية، ودمجھا في 

  ستدامة.المبادرات العالمية للسياحة الم
TCSV   2باء  

التعاون التقني 
  والخدمات

مسؤول عن تحديد وتنفيذ ومراجعة المشاريع الميدانية، بما فيھا مشاريع السياحة 
)، بالتعاون مع كل البرامج التشغيلية في ST-EPالمستدامة والقضاء على الفقر (

ياحة تنمية سياحية مستدامة، حساب السظمة، وفقا لطبيعة ھذه المشاريع (المن
الفرعي، تسويق، شراكات بين القطاعين العام والخاص، الحد من الفقر، ألخ). وھو 
يساعد الدول األعضاء على التوصل إلى درجة أعلى من اإلستدامة والجودة في 

  سعيھا للتنمية السياحية ولتعزيز التنمية اإلقتصادية المحلية عن طريق السياحة.
STSA   3باء  

اإلحصاء وحساب 
  الفرعي السياحة

يقوم بأنشطة ويستحدث منتجات ذات صلة بإعداد حسابات السياحة الفرعية، 
وقابلية المقارنة دوليا لإلحصاءات السياحية، والتحليل اإلقتصادي الكلي للسياحة. 
وھو مكلف بحماية العالمة التجارية لحساب السياحة الفرعي وباستكشاف سبل 

  تشعباته في المستقبل.
AFMS   4باء  

ضاء األع
  المنتسبون

يرمي إلى تشجيع التعاون والتكامل بين القطاع غير الحكومي في منظمة السياحة 
العالمية من أجل تطوير السياحة المستدامة. وبالتالي، فإن أنشطة البرنامج موجھة 
نحو توليد وتشاطر وتبادل المبادرات القيمة التي يمكن أن تساھم في اإلبتكار وفي 

فسية للسياحة، في تعاون واسع النطاق مع برامج المنظمة تعزيز القدرة التنا
  التشغيلية واإلقليمية.

COMM   5باء  
  اإلتصاالت

مسؤول عن تنظيم وتنسيق كل جوانب اإلتصاالت في األمانة إزاء الجمھور: 
وسائط اإلعالم، الدول األعضاء، األعضاء المنتسبون، الھيئات السياحية 

ت ومنظمات أخرى اص، المجتمع المدني، ووكاالالحكومية، القطاع السياحي الخ
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  تحدة.تابعة لألمم الم
TTMK   6باء  

اتجاھات السياحة 
واستراتيجيات 

  التسويق

ھذا البرنامج مسؤول عن توفير تحليل حديث التجاھات السياحة وتوقعاتھا. عمله 
يشمل اتجاھات المدى القريب والمدى البعيد، ودراسات أسواق المصدر، وشرائح 

نة للسياحة. وھو مسؤول أيضا عن تحديد وتعميم الخبرات حول منھجيات معي
  التسويق الفعالة واإلبتكارية.

RKCM   7باء  
تدبر األزمات 

  والمخاطر

ھذا البرنامج يعد أنشطة لألعضاء من أجل تقييم وتخفيف المخاطر العالمية 
تخفف أثر  والمحلية ذات الصلة بالسياحة. وھو يضع ويخطط أنظمة لتدبر األزمات

األزمات وتساعد على الخروج منھا. ويركز البرنامج أيضا على قضايا ذات صلة 
  بتيسير التحرك بسالمة.

ICRS   8باء  
العالقات مع 
المؤسسات 
  والشركات

ھذا البرنامج مسؤول عن تعزيز وتنسيق وتوفير إطار استراتيجي لألموال 
يضع إطارا للعالقات  والموارد من أجل تعبئتھا للمنظمة وعن طريقھا. وھو

  وللتعاون مع مؤسسات األمم المتحدة ومع منظمات دولية أخرى.

DMGT   9باء  
  إدارة المقاصد

مكلف بتلبية اإلحتياجات المتزايدة لإلستراتيجيات المشتركة بين القطاعات، 
المنتظمة والمتعددة المجاالت، للسياحة على الصعيد دون الوطني. وھو مسؤول 

تقديم إرشادات عامة ومحددة (مثل الجبال) إلدارة المقاصد بصورة خاصة عن 
ولتعميم الممارسات الجيدة. وھو سوف يكون الركن األساسي لوضع نظام لتقييم 

  المقاصد.
NRA   10باء  

الموارد اإلعالمية 
  والمحفوظات

مسؤول عن تسھيل الحصول على المعلومات السياحية ألعضاء المنظمة ولغيرھا 
  المؤسسات، من خالل آليات مناسبة وخدمات فعالة لدعم اإلعالم.من الشركاء في 

ESDT   11باء  
األخالقيات 

واألبعاد 
اإلجتماعية 

  للسياحة

يسعى إلى التوعية وزيادة اإلطالع على المدونة العالمية آلداب السياحة، ولتعزيز 
وفي التنفيذ العملي لمبادئھا من قبل أصحاب المصلحة، في القطاع العام والخاص، 

المجتمع المدني. ويعمل أيضا على التوعية باألثر اإلجتماعي للتنمية السياحية 
وبآثارھا على المجتمعات المحلية، مع التركيز بصورة خاصة على المجموعات 
السكانية الضعيفة والمحرومة (األطفال، النساء، المصابين باأليدز، المعوقين، 

  األصلية.المھاجرين، ألخ) في المجتمعات المحلية و
SFPM   12باء  

برنامج ميداني 
  خاص

ھو برنامج مرن يرمي إلى مساعدة الدول األعضاء على تطوير مبادرات محددة 
  للترويج. وھو يقدم الدعم ألنشطة طريق الحرير.

KWNT   13باء  
  شبكة المعارف

ھو برنامج خاص يخضع لإلشراف المباشر لألمين العام. يقوم بإدارة شبكة عالمية 
ت والحوكمة كانة المنظمة كمرجع عالمي للسياسارف السياحية ويعزز مللمعا

  السياحية.
THMS   14باء  

  تيميس
يعمل كأداة لتطوير منتجات التدريب في المنظمة، والتخاذ إجراءات من أجل الدول 

  األعضاء في المجاالت ذات الصلة بمختلف البرامج التشغيلية في األمانة.
  الباب جيم:  

  دعم مباشر
غطي ھذا الجزء من البرنامج سير العمل في األجھزة األساسية وفي اإلدارة ي

  العليا، ويقدم خدمات مباشرة لألعضاء.
LMDS   1جيم  

اللغات 
واألجتماعات 

  والوثائق

زويد المنظمة وأعضائھا بالخبرة اللغوية واللوجستية الالزمة لكفالة مسؤول عن ت
ة القرار. وھذا البرنامج مسؤول تنظيم ناجح وسلس الجتماعات األجھزة صاحب

أيضا عن كفالة اإلتصاالت على نحو مناسب بين األعضاء عبر الوثائق، األمر 
  الذي يشمل نظاما سليما إلنتائج الوثائق وتعميمھا وحفظھا.

MNGT   2جيم  
  شؤون اإلدارة

يغطي سير العمل في فريق اإلدارة العليا، وتنفيذ ذلك على نحو منسق، واإلشراف 
  األنشطة المقترحة للبرامج وإجازتھا.على 

PRCO   3جيم  
  البرنامج والتنسيق

مسؤول عن إعداد برنامج عمل المنظمة وتنفيذه على نحو منسق، وعن وضع 
  حول ذلك للھيئات التشريعية. ةتقارير شامل

  وھو يصدر أيضا معلومات داخلية تسھل على اإلدارة اتخاذ القرارات.
PBEL   4جيم  

المنشورات 
مكتبة وال

  اإللكترونية

يقدم الدعم إلصدار منشورات المنظمة والمنتجات اإللكترونية، بالتعاون مع 
البرامج التي تعد محتويات ھذه المنتجات.وبالتعاون مع برنامج اإلتصاالت، 
  يعرض المعلومات ذات الصلة بالشكل المناسب أمام السوق وأمام أعضاء المنظمة.

FAIR   5جيم  
  المعارض

شاركة المنظمة في المعارض السياحية في كل العالم. وھو مسؤول عن يتناول م
إقامة التحالفات مع معارض السفر ذات الصلة، وعن تنسيق ودعم أنشطة األمانة 
في كل ھذه المعارض. وھو مكلف أيضا بإدارة المعلومات ذات الصلة بالمعارض 

  والوقائع التي ينظمھا األعضاء لعرضھا على اإلنترنت.
  الباب دال:  

  دعم غير مباشر
  يغطي ھذا الجزء من البرنامج الخدمات اإلدارية الداخلية في المنظمة

BDFN   يدير اإليرادات والنفقات وصندوق الموارد العادية وغير العادية. ويضع مبادئ   1دال
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دمات السفر وإجراءات تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. ويقدم خ  الميزانية والمالية
  وفق النظام المالي.

HHRR  2دال  
  الموارد البشرية

يقدم الدعم إلدارة عقود العمل، بما في ذلك المستحقات وفق متطلبات لجنة الخدمة 
المدنية الدولية ونظام موظفي منظمة السياحة العالمية، ويساعد في عمليات اختيار 

  الموظفين وفي المشتريات.
ICTS  3دال  

تكنولوجيا 
لمعلومات ا

  واإلتصاالت

يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، مع صيانة البنية التحتية 
والتطبيقات الالزمة لھذه الخدمات، وتحديثھا/ترفيعھا كما يلزم. ويقدم أيضا خدمات 

  اإلتصاالت السلكية والالسلكية، بما فيھا الخطوط الھاتفية ومقسم المكالمات.

PISE  4دال  
المرافق 

والخدمات 
  الداخلية

يكفل الصيانة السليمة للبنية التحتية لمبنى المقر، وعقود المنافع، والخدمات األمنية، 
واستنساخ الوثائق وطباعتھا، وتوزيع البريد والوثائق الداخلية، ويكفل خدمات النقل 

  الداخلية.

PROV  5دال  
  اإلمدادات

صحي وتكاليف التسريح من يمول اإلمدادات المخصصة لتغطية خدمات التأمين ال
 الخدمة واألعادة إلى الوطن للموظفين الدوليين.

  
برنامج العمل: التركيز اإلقليمي –دال   

 
تظھر نتائج المسح أوجه اختالف بين األولويات التي عبر عنھا الدول األعضاء. وبالتالي، لدى تنفيذ برنامج العمل،  )11

المختلفة. فالبرامج اإلقليمية سوف تكون مكلفة بمواءمة وتنسيق ھذا العمل في ما  تقترح األمانة التشديد كما يلي على األقاليم
 بين البرامج التشغيلية وبرامج الدعم في المنظمة:

 
: سوف تركز األمانة، أوال، على اإلحتياجات األساسية من حيث بناء القدرات لموظفي إدارات السياحة أفريقيا )12

ية ألصحاب المصالح السياحية األساسيين. وثانيا، سوف تقدم الدعم لتنمية القطاع الوطنية، وعلى تنمية الموارد البشر
السياحي األفريقي في التحول نحو اإلقتصاد األخضر، السيما ما يتعلق من ذلك بالمشاريع دون اإلقليمية الكبرى الراھنة. 

، سوف تؤخذ كل ھذه العناصر بالحسبان في وثالثا، سوف تواصل األمانة دعمھا لتحسين إدارة المقاصد اإلستثمار. وأخيرا
 المساعدة التي تقدم لوضع استراتيجيات سياحية وطنية.

  
: اإلقتصاد األخضر محور أساسي سوف تقوم األمانة على أساسه بتقديم المساعدة لألعضاء القارة األمريكية )13

، مع تسھيل التضافر وأنشطة الترويج األمريكيين في تطوير منتجاتھا السياحية ومقاصدھا وفي وسمھا بعالمات تجارية
المشتركة بين البلدان. وسوف تقوم أمانة المنظمة أيضا بتقديم المساعدة إلى األعضاء في استراتيجياتھم اإلعالمية وعالقاتھم 
مع وسائط اإلعالم، السيما بالنسة لما يتصل بمسائل السالمة واألمن. وباإلضافة، سوف يستمر العمل ذو الصلة بحساب 
السياحة الفرعي، وسوف يقام بتطوير تدريجي إلجراءا ت السياحة الداخلية. أخيرا وليس آخرا، سوف يتم تعزيز برامج 

 تنمية الموارد البشرية.
  

: أحد المحاور الرئيسية للعمل في آسيا يتمثل ببناء قدرات موظفي إدارات السياحة الوطنية من أجل مساعدة (أ) آسيا )14
في مراحل التنمية اإلبتدائية، لتحسين المھارات اإلدارية لدى موظفي الخدمة المدنية لديھا، (ب) والبلدان البلدان التي ال تزال 

التي حققت تقدما أوليا في إدارة النمو السياحي. وسوف يتم تطوير ھذه األنشطة في إطار اإلقتصاد األخضر، وسوف يتم 
احية األساسيين. وبناء على طلب ملح من قبل العديد من األعضاء إنجازھا بتنمية الموارد البشرية ألصحاب المصالح السي

اآلسيويين، سوف تقدم األمانة المساعدة للبلدان في مجال السياسات وقياس العمالة والسياحة المحلية. وباإلضافة، يقترح أن 
 مقاصد.تقوم بعض البلدان اآلسيوية بالتعاون مع األمانة على القيام بمبادرات نموذجية لتقييم ال

  
: مجاالت العمل ذات األولوية في اإلقليم األوروبي سوف تتطور عن طريق عملية دائمة للتعاون دون أوروبا )15

اإلقليمي والمشترك بين القطاعات. ويتمثل الركن األول في إصدار توجيھات بأفضل الممارسات، تعقبھا برامج لبناء 
سوف تقوم األمانة بتعزيز األنشطة الرامية إلى تحسين قياس قيمة  القدرات في مجال السياحة واإلقتصاد األخضر. ثانيا،

 السياحة، في الحاضر والمستقبل (بما في ذلك األثر اإلقتصادي واتجاھات السياحة)، ودورھا.
 

: إن تطور الوضع السياسي في اإلقليم سوف يجعل األمانة مضطرة ألن تكون حساسة إزاء الشرق األوسط )16
األوسط، حيث سوف يتمثل أحد جوانب العمل الحاسمة بالسالمة واألمن السياحيين (بما في ذلك  احتياجات أعضاء الشرق

نصائح السفر)، واإلستعداد للطوارئ ومواجھتھا، ومساعدة األعضاء في استراتيجياتھم اإلعالمية وعالقاتھم مع الدول 
مانة بشأن تقييم األسواق اآلني (اتجاھات، األعضاء. وباإلضافة، سوف تستفيد بلدان الشرق األوسط من تعزيز عمل األ

  تحوالت مع توجيھات استراتيجية).
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  2013-2012ميزانية  مشروع – ثانيا
  

مقدمة –ألف   
  

ھو الحفاظ على النمو اإلسمي الصفر في مستوى اإلنفاق  2013-2012الشعار الرئيسي للميزانية المقترحة للفترة  )17
اول الميزانية شرح لمعايير الميزانية ذات الصلة في ھذه الخانة. وكما سبق شرحه في المنظمة. وفي التوضيحات اآلتية وجد

في عرض برنامج العمل، ھذا النھج، وإن كان له عبء على المنظمة، يعتبر قابال للتنفيذ، حيث أنه يجري اإلعتماد أكثر 
 ية.على التعاون مع الشركاء الخارجيين، من الناحية التقنية كما من الناحية المال

  
2011- 2010الميزانية المنقحة للفترة  –باء   

 
أقرت الجمعية العامة في دورتھا الثامنة عشرة التي عقدت في اآلستانة، كازاخستان، برنامج عمل وميزانية المنظمة  )18

. ولقد عرض برنامج العمل وفق المعيار المعتمد للعرض، أي على أساس ھدفين (تعزيز القدرة 2011-2010للفترة 
فسية، والنھوض باإلستدامة). وتم تصنيف الميزانية وفقا ألربعة أبواب (برنامج العمل، األجھزة التنفيذية، خدمات التنا

 .A/18/5، في الوثيقة 16و 15و 14الدعم، المخصصات)، مع تفصيل إضافي، كما يظھر في جداول الصفحات 
 

) بمقدار A/18/15نظر مقدمة الوثيقة (أ 2011- 2010تم تحديد إجمالي الميزانية لسنتي الفترة المالية  )19
، الذي أوصى إلى الجمعية العامة باعتماد [CE/DEC/13(LXXXV)]يورو، بموجب مقرر المجلس التنفيذي  25200000

مشروع البرنامج والميزانية بالمبلغ الناجم عن تطبيق "النمو اإلسمي الصفر" على اشتراكات الدول األعضاء، التي سوف 
أساس أي تغييرات تطرأ على عضوية المنظمة. ھذا، وكان المبلغ المخصص للبرنامج والميزانية في  يتم تعديلھا على

 يورو. 25110000بمقدار  2008-2009
  

، كما يذكر أعاله 2011- 2010ولئن أقرت الجمعية العامة، في دورتھا الثامنة عشرة، البرنامج والميزانية للفترة  )20
نھا طلبت إلى األمين العام الجديد "أن يتقدم إلى الدورة الثامنة والثمانين للمجلس ، فإ[A/RES/572(XVIII)]في القرار 

التنفيذي  بكتاب أبيض حول عملية اإلصالح التي أقترح القيام بھا في األمانة، وأن يقدم تقريرا إلى الدورة التاسعة عشرة 
القى تأييد المجلس في دورته  CE/88/7ي الوثيقة للجمعية حول التقدم المحرز بھذا الصدد". والكتاب األبيض الذي قدم ف

، حيث دعا، من جملة أمور، إلى قيام األمانة على أساس CE/DEC/11(LXXXVIII)] 2010الثامنة والثمانين، في ربيع 
 البرامج وتوزيع برنامج عملھا على برامج إقليمية وتشغيلية وأخرى للدعم. وإن إعادة ھيكلة األمانة على أساس البرامج

 ).CE/88/7وما يليھا من الوثيقة  123للكتاب األبيض ( الفقرة  2010القت التأييد أيضا في نسخة خريف 
  

ألول مرة  في الدورة  2011- 2010ولقد قامت الدول األعضاء باعتماد توزيع الميزانية على أساس البرامج للفترة  )21
ثم قامت بتوسيع ذلك في الدورة التاسعة والثمانين للمجلس  )CE/88/5(a)و CE/88/4(b)الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي (

CE/89/5(a) األرقام النھائية  2010. وتقدم في تقرير مراجعي الحسابات حول الحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية
ة من حيث البرنامج . وتقدم أرقام الميزانيCE/90/5(c)، وذلك في الوثيقة 2010لمراجعة الحسابات من حيث البرنامج لسنة 

 .CE/90/5(a) 2011في الوثيقة التي تصف الوضع المالي لسنة  2011لسنة 
 

، وفق ھيكل برنامج العمل الذي أقر مؤخرا لھذه 2011-2010الجدول أدناه يحتوي على الميزانية المنقحة للفترة  )22
 يورو. 25200000الفترة. وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي ميزانية المنظمة يبقى دون تغيير، أي 
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وع المجم رى تكاليف أخ ون الموظف وع المجم رى تكاليف أخ ون الموظف وع المجم رى تكاليف أخ ون الموظف ادات بنود اإلعتم
ة العام ة الفني

ة ألف اإلقليمي

953.000 320.000 633.000 471.000 150.000 321.000 482.000 170.000 312.000 2 2 ألف 01 البرنامج اإلقليمي ألفريقيا
953.000 320.000 633.000 471.000 150.000 321.000 482.000 170.000 312.000 2 2 ألف 02 البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية
953.000 320.000 633.000 471.000 150.000 321.000 482.000 170.000 312.000 2 2 ألف 03 البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
783.000 150.000 633.000 401.000 80.000 321.000 382.000 70.000 312.000 2 2 ألف 04 البرنامج اإلقليمي ألوروبا
586.000 170.000 416.000 291.000 80.000 211.000 295.000 90.000 205.000 2 1 ألف 05 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط

4.228.000 1.280.000 2.948.000 2.105.000 610.000 1.495.000 2.123.000 670.000 1.453.000 10 9 ة برامج اإلقليمي وع ال             مجم

ة اء  العملي ب

926.000 172.000 754.000 473.000 90.000 383.000 453.000 82.000 371.000 1 3 باء 01  التنمية السياحية المستدامة
1.011.000 180.000 831.000 511.000 90.000 421.000 500.000 90.000 410.000 4 2 باء  02 التعاون التقني والخدمات

977.000 245.000 732.000 521.000 150.000 371.000 456.000 95.000 361.000 3 2 باء 03  اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي
238.000 40.000 198.000 120.000 20.000 100.000 118.000 20.000 98.000 2 0 باء 04  األعضاء المنتسبون 
811.000 176.000 635.000 402.000 80.000 322.000 409.000 96.000 313.000 2 2 باء 05  اإلتصاالت
913.000 280.000 633.000 471.000 150.000 321.000 442.000 130.000 312.000 2 2 باء 06  اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق
298.000 80.000 218.000 151.000 40.000 111.000 147.000 40.000 107.000 0 1 باء 07  تدبر المخاطر واألزمات
789.000 571.000 218.000 396.000 285.000 111.000 393.000 286.000 107.000 0 1 باء 08  العالقات مع المؤسسات والشركات
403.000 86.000 317.000 206.000 45.000 161.000 197.000 41.000 156.000 1 1 باء 09  إدارة المقاصد
587.000 73.000 514.000 295.000 35.000 260.000 292.000 38.000 254.000 3 1 باء 10   موارد المعلومات واألرشيف
397.000 80.000 317.000 201.000 40.000 161.000 196.000 40.000 156.000 1 1 باء 11  األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة
72.000 72.000 0 40.000 40.000 0 32.000 32.000 0 0 0 باء 12  البرنامج الميداني الخاص
50.000 50.000 0 20.000 20.000 0 30.000 30.000 0 0 0 باء 13  شبكة المعارف

429.000 330.000 99.000 210.000 160.000 50.000 219.000 170.000 49.000 1 0 باء 14  تيميس

7.901.000 2.435.000 5.466.000 4.017.000 1.245.000 2.772.000 3.884.000 1.190.000 2.694.000 20 16 ة برامج العملي وع ال            مجم

دعم المباشر لألعضاء جيم  ال

1.845.000 337.000 1.508.000 966.000 200.000 766.000 879.000 137.000 742.000 2 6 جيم 01  اللغات واإلجتماعات والوثائق
3.595.000 505.000 3.090.000 1.767.000 253.000 1.514.000 1.828.000 252.000 1.576.000 7 7 جيم 02  اإلدارة

477.000 40.000 437.000 262.000 40.000 222.000 215.000 0 215.000 0 2 جيم 03  البرنامج والتنسيق
129.000 30.000 99.000 70.000 20.000 50.000 59.000 10.000 49.000 1 0 جيم 04  المنشورات والمكتبة اإللكترونية
572.000 255.000 317.000 281.000 120.000 161.000 291.000 135.000 156.000 1 1 جيم 05  المعارض

6.618.000 1.167.000 5.451.000 3.346.000 633.000 2.713.000 3.272.000 534.000 2.738.000 11 16 دعم المباشر لألعضاء رامج ال            مجموع ب

ر لألعضاء  ير المباش دعم الغ دال  ال

997.000 46.000 951.000 512.000 30.000 482.000 485.000 16.000 469.000 3 3 دال 01  الميزانية والمالية
870.000 236.000 634.000 434.000 112.000 322.000 436.000 124.000 312.000 2 2 دال 02  الموارد البشرية

1.438.000 705.000 733.000 781.000 410.000 371.000 657.000 295.000 362.000 3 2 دال 03  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
2.548.000 1.660.000 888.000 1.272.000 824.000 448.000 1.276.000 836.000 440.000 9 0 دال 04  المنشآت والخدمات الداخلية

600.000 600.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 دال 05 المخصصات

6.453.000 3.247.000 3.206.000 3.299.000 1.676.000 1.623.000 3.154.000 1.571.000 1.583.000 17 7 ير المباشر لألعضاء دعم الغ رامج ال            مجموع ب

25.200.000 8.129.000 17.071.000 12.767.000 4.164.000 8.603.000 12.433.000 3.965.000 8.468.000 58 48 وع المجم

ائف الوظ

ام ية واألقس برامج الرئيس 2010-201020112011ال

د  اإلعتمادات المنقحة لفترة 2011/2010 وفقا للھيكل الجدي
[(LXXXIX)CE/DEC/6 والمقرر (CE/89/5(a) انظر الوثيقة)]

(باليورو)
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2013-2012ميزانية الفترة  –جيم   
  

بنمو إسمي صفر إليرادات  2011-2010أقر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثمانين ميزانية الفترة  )23
صف ، بعد استعراض منت2013- 2012اإلشتراكات. وباإلضافة، أوصى المجلس بمواصلة تطبيق نفس السياسة للفترة 

، قامت األمانة بجھود ھامة إلعادة الھيكلة، رامية، من جملة أمور، إلى 2010). وفي [CE/DEC/13(LXXXV)]المدة (
 ) في إطار نمو إسمي صفر لفترة السنتين.CE/88/7خفض التكاليف وزيادة الفعالية (الوثيقة 

 
المنظمة بسبب الوضع اإلقتصادي العالمي،  نزوال عند رغبة األعضاء، وإدراكا للقيود المالية التي يواجھھا أعضاء  )24

- 2012وبناء على عزم األمين العام على تحقيق مزيد من الفعالية في عمل المنظمة، تقترح في ما يلي ميزانية إجمالية للفترة 
جمالي . وھذا يعني، على وجه التحديد، ميزانية يبلغ قدرھا اإل2011- 2010بنمو إسمي صفر، مقارنة بميزانية الفترة  2013

. إضافة إلى ذلك، يقترح أن يكون 2011-2010، أي دون تغيير مقارنة بميزانية 2013-2012يورو للفترة  25200000
، تعاطفا 2011و 2010) مطابقا لتوزيعھا على 2013لسنة  12767000و 2012لسنة  124333000توزيعھا بحسب السنة (

 اه (األرقام بآالف اليورو).). أنظر ميزانية فترة السنتين أدنA/18/15(الوثيقة 
  

  2013-2012  2011-2010  2009-2008  الفترة
  25200  25200  25110  إجمالي الميزانية

  
وفيما تبرھن األمانة من خالل ھذه الميزانية المقترحة على التزامھا الكامل بما كلفھا به األعضاء، أي تنفيذ قدر أكبر  )25

الوصول إلى أقسى حدود الفعالية، تجدر اإلشارة أيضا، وبسبب الحجم الصغير من البرنامج بقدر أقل من الموارد، وبالتالي 
نسبيا لميزانية المنظمة، إلى أن مھمة تنفيذ برنامج عالمي واألثر الھام الذي يحدثه تطبيق سياسة نمو إسمية صفر خالل 

خصص لذلك الموارد الالزمة أو أن فترتين ماليتين متعاقبتين، لم يعد لألمانة قدرة على استيعاب مھام جديدة دون أن ت
يوضع حد ألنشطة أخرى. وأحد العوامل التي تؤدي إلى القيود الراھنة ھو أن الجزء األكبر من ھيكل التكاليف في المنظمة 
مرتبط دون مفر بالتضخم أو بتغييرات إلزامية أخرى، مثل التعديالت التي تنص عليھا لجنة الخدمة المدنية الدولية أو 

 تكاليف عقود السلع والخدمات ذات الصلة بالمقر.ارتفاع 
 

والتغييرات في  2011-2010وفي وثيقة الميزانية شرح مفصل أكثر للمقارنة بين الميزانية الراھنة للفترة المالية  )26
 2011يورو) ولسنة  12433000( 2010. فالميزانية اإلجمالية لسنة 2013-2012الميزانية المقترحة للفترة 

، تعاطفا، لتظھر تقيدا صارما بسياسة النمو اإلسمي الصفر 2013وسنة  2012ورو) سوف تتكرر لسنة ي 12767000(
في الميزانية. إال أنه يتعين تعديل التوزيع الداخلي لھذه األرقام، ألن التكاليف ناجمة عن عوامل مختلفة في كل حساب. 

) قد 2013إلى  2008خالل ست سنوات متعاقبة (من  وواقع األمر ھو أنه على الرغم من أن تطبيق سياسات عدم النمو
فرض، دون شك، الفعالية على المنظمة، فإنه أحدث أيضا بعض الخلل في التوزيع األمثل للموارد، وقلص قدرة المنظمة 

 على الرد ومرونتھا الداخلية.
  

وضح لدى مقارنة ميزانيتي الخسارة الفعلية التي شھدتھا المنظمة طوال فترة السنوات الست ھذه تبرز قيمتھا وت )27
، أكان ذلك إسميا أو فعليا. ففي الجدول األول الذي يظھر تباعا، تقارن ميزانية 2013و 2012بميزانيتي  2009و 2008
بعد اقتطاع التضحم  2008معدل أيضا وفقا ألساس  2012(األرقام بآالف اليورو). وإن رقم  2008بميزانية  2012

 في المئة). 7.8(وھو يبلغ  2011-2008المتراكم خالل الفترة 
  

 2008في المئة في الفترة  8ھذا الجدول يبين اآلتي: (أ) التضاؤل الفعلي لميزانية المنظمة التشغيلية بنسبة تقارب  )28
في المئة من مبلغ الميزانية، ما ينبغي أن  8؛ (ب) جھود احتواء تكاليف المنظمين حتى نسبة 2011و 2010و 2009و

لشاغرة لتوليد ما يكفي من الوفورات؛ (ج) تخفيضات كبرى في التكاليف اإلدارية وأنشطة الدعم، حيث تتحمله الوظائف ا
بلغت الوفورات الخاصة بغير الموظفين نسبة تضاعف متوسط انخفاض التكاليف األخرى في المنظمة؛ (د) إلتزام األمين 

حتى  –تحديد مخصصات لتعھدات المنظمة غير الممولة  العام بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، من خالل
في سياق عملية خفض التكاليف؛ (ه) األولوية التي تعطيھا المنظمة لتقديم الخدمات لألعضاء، من خالل إبقاء ھذه 

 المخصصات ذات الصلة المباشرة بذلك عند أعلى مستوى ممكن في الميزانية اإلجمالية.
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  فارق  2012 2012 2008    السنة
 % المبلغ  مكيف األساس األساس    
    (1) (2) (3) (3)-(1)    
            

 7.9- 681-  7,932 8,603 8,613  تكاليف الموظفين
 2.7- 58-  2,082 2,259 2,140 برنامج العمل/غير الموظفين

 16.0- 223-  1,172 1,271 1,395  دعم/ غير الموظفين
 7.9- 962- 11,186 12,133 12,148  المجموع الفرعي

 .n.a. 300 300 n.a. n.a  مخصصات
 5.5- 665- 11,483 12,433 12,148  الميزانية اإلجمالية

    
قد تم تكييفه  2013، علما أن مبلغ 2013و 2009على نحو مماثل، تعرض في الجدول التالي نفس المقارنة بين  )29

في المئة). وتجري  5.6(وقد بلغ  2012-2009من خالل اقتطاع التضخم المتراكم خالل الفترة  2009أيضا مع أساس 
، إذ أن كل أول سنة وثاني سنة من كل فترة مالية لھا 2013و 2009وبين  2012و 2008المقارنة السنوية بين 

تؤكد  2013والميزانية المقترحة لسنة  2009خصائص مشتركة، مثل عقد الجمعية العامة. وإن المقارنة بين ميزانية 
 في المئة. 9.4. الخسارة المالية الفعلية في ھذه الحالة ھي 2012و 2008دة في المقارنة بين وتؤيد المالحظات الوار

  
  فارق  2013 2013 2009    السنة

 % المبلغ  مكيف األساس األساس    
    (1) (2) (3) (3)-(1)    
            

 8.4- 766-  8,371 8,868 9,137  تكاليف الموظفين
 8.2- 195-  2,198 2,328 2,393 برنامج العمل/غير الموظفين

 18.2- 260-  1,172 1,271 1,432  دعم/ غير الموظفين
 9.4- 1,221- 11,741 12,467 12,962  المجموع الفرعي

 .n.a. 300 300 n.a. n.a  مخصصات
 7.1- 921- 12,041 12,767 12,962  الميزانية اإلجمالية

  
ميزانية اإليرادات –دال   

 
على أساس اإلشتراكات المقررة (لألعضاء الفاعلين، والمشاركين، والمنتسبين)،  توضع ميزانية إيرادات المنظمة )30

 والنتيجة المالية لمبيعات المنشورات، واإليرادات المتفرقة (معظمھا عوائد مالية).
 

 2011، وھو مرفق بھذه الوثيقة. وأرقام 2013و 2012يتم تحديد اإلشتراكات وفقا للجدول المقترح لسنتي  )31
في ھذا الجدول لتسھيل المقارنة. وتظھر إيرادات مبيعات المنشورات انخفاضا مقارنة بالمبالغ التي تنص  مدرجة أيضا

، وذلك في أعقاب اتجاه تنازلي لمبيعات المنشورات. وتشھد عوائد اإليرادات المتفرقة 2011و 2010عليھا الميزانية في 
 ا بسبب تضاؤل فائدة الحسابات المصرفية.ايضا انخفاضا بالمقارنة بالفترة المالية السابقة، خصوص

  
، أن فائض الفترة المالية السابقة لم يستخدم [A/RES/572(XVIII)]من القرار  12وأخيرا، يالحظ، وفق الفقرة  )32

 لتكميل إيرادات المنظمة، بل تم وضعه في صندوق خاص للطوارئ.
  

. 2013-2012، وتلك المقترحة للفترة 2011- 2010رة الجدول أدناه يعرض إيرادات الميزانية ونفقاتھا التي أقرت للفت )33
) من القواعد المالية المفصلة، يعرض ھذا الجدول الميزانية بحسب كل سنة مالية وكل فترة مالية. 7(3وألغراض المادة 

 ) من النظام المالي.4(4) والمادة 3(4وفي ھذه الوثيقة أيضا جداول أخرى خاصة بالميزانية، بموجب المادة 
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ميزانية النفقات –ھاء   

  
، 2011- 2010، إزاء الميزانية التي أقرت للفترة 2013-2012يبين الجدول التالي الميزانية المقترحة للفترة  )34

والتحول اإلجمالي، وتوزيع التغييرات بين السعر والحجم. وبالنسبة لتغييرات األسعار، يؤخذ معدل متوسط التضحم بين 
في المئة. وبما أن  4في المئة بالسنة، خالل سنتين)، ما يؤدي إلى اختالف في السعر بنسبة  2(أي فترة مالية وأخرى 

التغييرات اإلجمالية ھي صفر، يقابل ذلك انخفاض في الحجم (أي تضاؤل القدرة الشرائية) للتعويض عن ارتفاع التضخم 
فين تتجلى في الھيكل الجديد إلدارة المنظمة وفي ارتفاع في الفترة المالية القادمة. وإن التغييرات في حجم تكاليف الموظ

 2012في المئة). ويبين الجدول اآلتي ميزانية سنة  10معدل الشواغر التي يجب أن تندرج في الميزانية التقديرية (حوالي 
 من حيث البرنامج. 2013وسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التغير % 2012-2013 2013 2012 2010-2011 2011 2010

ة رادات الميزاني إي

2.6 23,018,000 11,659,000 11,359,000 22,426,000 11,213,000 11,213,000 تركين  - إشتراكات األعضاء الفاعلين والمش

(21.3) 2,182,000 1,108,000 1,074,000 2,774,000 1,554,000 1,220,000  - موارد إيراد أخرى، منھا: 

(37.3) 624,000 329,000 295,000 995,000 576,000 419,000  - إيرادات متفرقة...........................................................................................
(34.1) 500,000 250,000 250,000 759,000 468,000 291,000  - إيرادات من بيع المنشورات............................................................................

3.7 1,058,000 529,000 529,000 1,020,000 510,000 510,000  - األعضاء المنتسبون.....................................................................................

0.0 25,200,000 12,767,000 12,433,000 25,200,000 12,767,000 12,433,000 ة رادات الميزاني مجموع إي

ة نفقات الميزاني

(3.1) 4,097,000 2,070,000 2,027,000 4,228,000 2,105,000 2,123,000 الباب ألف - البرامج اإلقليمية....................................................................

(0.9) 7,827,000 3,955,000 3,872,000 7,901,000 4,017,000 3,884,000 الباب باء - البرامج العملية.......................................................................

4.5 6,913,000 3,535,000 3,378,000 6,618,000 3,346,000 3,272,000 الباب جيم - برامج الدعم المباشر لألعضاء.....................................................

الباب دال - برامج الدعم الغير المباشر لألعضاء 
(1.4) 6,363,000 3,207,000 3,156,000 6,453,000 3,299,000 3,154,000               والمخصصات.......................................................................

0.0 25,200,000 12,767,000 12,433,000 25,200,000 12,767,000 12,433,000 ة مجموع نفقات الميزاني

0 0 0 0 0 0 ات) اقص النفق الرصيد (اإليرادات ن

2011-2010 مشروع ميزانية اإليردات والنفقات لـ 2012-2013 والمقارنة بـ

(باليورو)
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واو
% من 
مجموع المقترحة بنود اإلعتمادات
ميزانية

2012-2013

العامة الفنية المجموع تكاليف أخرى تكاليف الموظفين تكاليف أخرى تكاليف الموظفين تكاليف أخرى تكاليف الموظفين تكاليف أخرى تكاليف الموظفين المجموع تكاليف أخرى تكاليف الموظفين العامة الفنية

الباب ألف - اإلقليمية

2 2 915,000 280,000 635,000 -40,000 2,000 13,000 25,000 -53,000 -23,000 953,000 320,000 633,000 2 2 ألف 01 البرنامج اإلقليمي ألفريقيا
2 2 915,000 280,000 635,000 -40,000 2,000 13,000 25,000 -53,000 -23,000 953,000 320,000 633,000 2 2 ألف 02 البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية
2 2 915,000 280,000 635,000 -40,000 2,000 13,000 25,000 -53,000 -23,000 953,000 320,000 633,000 2 2 ألف 03 البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
2 2 785,000 150,000 635,000 0 2,000 6,000 25,000 -6,000 -23,000 783,000 150,000 633,000 2 2 ألف 04 البرنامج اإلقليمي ألوروبا
2 1 567,000 150,000 417,000 -20,000 1,000 7,000 17,000 -27,000 -16,000 586,000 170,000 416,000 2 1 ألف 05 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط

16.26 10 9 4,097,000 1,140,000 2,957,000 -140,000 9,000 52,000 117,000 -192,000 -108,000 4,228,000 1,280,000 2,948,000 10 9     مجموع الباب ألف.................................................................

الباب باء - العملية

1 3 924,000 170,000 754,000 -2,000 0 7,000 30,000 -9,000 -30,000 926,000 172,000 754,000 1 3 باء 01 التنمية السياحية المستدامة
4 2 1,005,000 170,000 835,000 -10,000 4,000 7,000 33,000 -17,000 -29,000 1,011,000 180,000 831,000 4 2 باء 02 التعاون التقني والخدمات
3 2 1,015,000 280,000 735,000 35,000 3,000 10,000 29,000 25,000 -26,000 977,000 245,000 732,000 3 2 باء 03 اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي
2 0 239,000 40,000 199,000 0 1,000 2,000 8,000 -2,000 -7,000 238,000 40,000 198,000 2 0 باء 04 األعضاء المنتسبون 
2 2 785,000 150,000 635,000 -26,000 0 7,000 25,000 -33,000 -25,000 811,000 176,000 635,000 2 2 باء 05 اإلتصاالت
2 2 915,000 280,000 635,000 0 2,000 11,000 25,000 -11,000 -23,000 913,000 280,000 633,000 2 2 باء 06 اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق
0 1 298,000 80,000 218,000 0 0 3,000 9,000 -3,000 -9,000 298,000 80,000 218,000 0 1 باء 07 تدبر المخاطر واألزمات
0 1 738,000 520,000 218,000 -51,000 0 23,000 9,000 -74,000 -9,000 789,000 571,000 218,000 0 1 باء 08 العالقات مع المؤسسات والشركات
1 1 406,000 90,000 316,000 4,000 -1,000 3,000 13,000 1,000 -14,000 403,000 86,000 317,000 1 1 باء 09 إدارة المقاصد
3 1 586,000 70,000 516,000 -3,000 2,000 3,000 21,000 -6,000 -19,000 587,000 73,000 514,000 3 1 باء 10  موارد المعلومات واألرشيف
1 1 396,000 80,000 316,000 0 -1,000 3,000 13,000 -3,000 -14,000 397,000 80,000 317,000 1 1 باء 11 األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة
0 0 80,000 80,000 0 8,000 0 3,000 0 5,000 0 72,000 72,000 0 0 0 باء 12 البرنامج الميداني الخاص
0 0 40,000 40,000 0 -10,000 0 2,000 0 -12,000 0 50,000 50,000 0 0 0 باء 13 شبكة المعارف
1 0 400,000 300,000 100,000 -30,000 1,000 13,000 4,000 -43,000 -3,000 429,000 330,000 99,000 1 0 باء 14 تيميس

31.06 20 16 7,827,000 2,350,000 5,477,000 -85,000 11,000 97,000 219,000 -182,000 -208,000 7,901,000 2,435,000 5,466,000 20 16      مجموع الباب باء.................................................................

الباب جيم - الدعم المباشر لألعضاء

2 6 1,820,000 309,000 1,511,000 -28,000 3,000 13,000 60,000 -41,000 -57,000 1,845,000 337,000 1,508,000 2 6 جيم 01 اللغات واإلجتماعات والوثائق
7 7 3,934,000 480,000 3,454,000 -25,000 364,000 20,000 124,000 -45,000 240,000 3,595,000 505,000 3,090,000 7 7 جيم 02 اإلدارة
0 2 473,000 38,000 435,000 -2,000 -2,000 2,000 17,000 -4,000 -19,000 477,000 40,000 437,000 0 2 جيم 03 البرنامج والتنسيق
1 0 140,000 40,000 100,000 10,000 1,000 1,000 4,000 9,000 -3,000 129,000 30,000 99,000 1 0 جيم 04 المنشورات والمكتبة اإللكترونية
1 1 546,000 230,000 316,000 -25,000 -1,000 10,000 13,000 -35,000 -14,000 572,000 255,000 317,000 1 1 جيم 05 المعارض

27.43 11 16 6,913,000 1,097,000 5,816,000 -70,000 365,000 46,000 218,000 -116,000 147,000 6,618,000 1,167,000 5,451,000 11 16      مجموع برامج الدعم المباشر لألعضاء........................................

الباب دال الدعم الغير المباشر لألعضاء

3 3 1,216,000 262,000 954,000 216,000 3,000 2,000 38,000 214,000 -35,000 997,000 46,000 951,000 3 3 دال 01 الميزانية والمالية
2 2 899,000 264,000 635,000 28,000 1,000 9,000 25,000 19,000 -24,000 870,000 236,000 634,000 2 2 دال 02 الموارد البشرية
3 2 1,555,000 820,000 735,000 115,000 2,000 28,000 29,000 87,000 -27,000 1,438,000 705,000 733,000 3 2 دال 03 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
9 0 2,093,000 1,196,000 897,000 -464,000 9,000 66,000 36,000 -530,000 -27,000 2,548,000 1,660,000 888,000 9 0 دال 04 المنشآت والخدمات الداخلية
0 0 600,000 600,000 0 0 0 24,000 0 -24,000 0 600,000 600,000 0 0 0 دال 05 المخصصات

25.25 17 7 6,363,000 3,142,000 3,221,000 -105,000 15,000 129,000 128,000 -234,000 -113,000 6,453,000 3,247,000 3,206,000 17 7      مجموع برامج الدعم الغير المباشر لألعضاء..................................

100.00 58 48 25,200,000 7,729,000 17,471,000 -400,000 400,000 324,000 682,000 -724,000 -282,000 25,200,000 8,129,000 17,071,000 58 48 المجموع الفرعي......................................................................
-4.92% 2.34% 4.00% 8.82% -8.91% -1.65%

25,200,000 0 1,006,000 -1,006,000 25,200,000 المجموع...............................................................................
0.0% 4.0% -4.0%

106 106

(باليورو)

ألف

الوظائف ائف الوظ

2012-2013
(سعر)

اإلعتمادات المقترحة لفترة 2012-2013 والتي تم إقرارھا لفترة 2011-2010

ھاءدالجيمباء
اإلعتمادات

دال) (ألف +

(حجم)
الصرف

2010-2011

تقديرات الميزانية وتحليل الزيادات في كل قسم وفي كل برنامج

(مجموع)
الصرفالصرف

التي تم إقرارھا
اإلعتمادات
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ام ية واألقس برامج الرئيس ال

وع المجم رى تكاليف أخ ون الموظف وع المجم رى تكاليف أخ ون الموظف وع المجم رى تكاليف أخ ون الموظف ادات بنود اإلعتم
ة العام ة الفني

ة ألف اإلقليمي

915,000 280,000 635,000 462,000 140,000 322,000 453,000 140,000 313,000 2 2 ألف 01 البرنامج اإلقليمي ألفريقيا
915,000 280,000 635,000 462,000 140,000 322,000 453,000 140,000 313,000 2 2 ألف 02 البرنامج اإلقليمي للقارة األمريكية
915,000 280,000 635,000 462,000 140,000 322,000 453,000 140,000 313,000 2 2 ألف 03 البرنامج اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
785,000 150,000 635,000 397,000 75,000 322,000 388,000 75,000 313,000 2 2 ألف 04 البرنامج اإلقليمي ألوروبا
567,000 150,000 417,000 287,000 75,000 212,000 280,000 75,000 205,000 2 1 ألف 05 البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط

4,097,000 1,140,000 2,957,000 2,070,000 570,000 1,500,000 2,027,000 570,000 1,457,000 10 9 ة برامج اإلقليمي وع ال         مجم

ة باء - العملي

924,000 170,000 754,000 467,000 85,000 382,000 457,000 85,000 372,000 1 3 باء 01 التنمية السياحية المستدامة
1,005,000 170,000 835,000 509,000 85,000 424,000 496,000 85,000 411,000 4 2 باء 02 التعاون التقني والخدمات
1,015,000 280,000 735,000 513,000 140,000 373,000 502,000 140,000 362,000 3 2 باء 03 اإلحصاء وحساب السياحة الفرعي

239,000 40,000 199,000 122,000 20,000 102,000 117,000 20,000 97,000 2 0 باء 04 األعضاء المنتسبون 
785,000 150,000 635,000 397,000 75,000 322,000 388,000 75,000 313,000 2 2 باء 05 اإلتصاالت
915,000 280,000 635,000 462,000 140,000 322,000 453,000 140,000 313,000 2 2 باء 06 اتجاھات السياحة واستراتيجيات التسويق
298,000 80,000 218,000 151,000 40,000 111,000 147,000 40,000 107,000 0 1 باء 07 تدبر المخاطر واألزمات
738,000 520,000 218,000 371,000 260,000 111,000 367,000 260,000 107,000 0 1 باء 08 العالقات مع المؤسسات والشركات
406,000 90,000 316,000 205,000 45,000 160,000 201,000 45,000 156,000 1 1 باء 09 إدارة المقاصد
586,000 70,000 516,000 297,000 35,000 262,000 289,000 35,000 254,000 3 1 باء 10  موارد المعلومات واألرشيف
396,000 80,000 316,000 200,000 40,000 160,000 196,000 40,000 156,000 1 1 باء 11 األبعاد األخالقية واإلجتماعية للسياحة
80,000 80,000 0 40,000 40,000 0 40,000 40,000 0 0 0 باء 12 البرنامج الميداني الخاص
40,000 40,000 0 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 0 0 باء 13 شبكة المعارف

400,000 300,000 100,000 201,000 150,000 51,000 199,000 150,000 49,000 1 0 باء 14 تيميس

7,827,000 2,350,000 5,477,000 3,955,000 1,175,000 2,780,000 3,872,000 1,175,000 2,697,000 20 16 ة برامج العملي وع ال         مجم

اء دعم المباشر لألعض جيم - ال

1,820,000 309,000 1,511,000 955,000 189,000 766,000 865,000 120,000 745,000 2 6 جيم 01 اللغات واإلجتماعات والوثائق
3,934,000 480,000 3,454,000 1,995,000 240,000 1,755,000 1,939,000 240,000 1,699,000 7 7 جيم 02 اإلدارة

473,000 38,000 435,000 239,000 19,000 220,000 234,000 19,000 215,000 0 2 جيم 03 البرنامج والتنسيق
140,000 40,000 100,000 71,000 20,000 51,000 69,000 20,000 49,000 1 0 جيم 04 المنشورات والمكتبة اإللكترونية
546,000 230,000 316,000 275,000 115,000 160,000 271,000 115,000 156,000 1 1 جيم 05 المعارض

6,913,000 1,097,000 5,816,000 3,535,000 583,000 2,952,000 3,378,000 514,000 2,864,000 11 16 دعم المباشر لألعضاء رامج ال         مجموع ب

اء ر لألعض ير المباش دعم الغ دال ال

1,216,000 262,000 954,000 615,000 131,000 484,000 601,000 131,000 470,000 3 3 دال 01 الميزانية والمالية
899,000 264,000 635,000 454,000 132,000 322,000 445,000 132,000 313,000 2 2 دال 02 الموارد البشرية

1,555,000 820,000 735,000 783,000 410,000 373,000 772,000 410,000 362,000 3 2 دال 03 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
2,093,000 1,196,000 897,000 1,055,000 598,000 457,000 1,038,000 598,000 440,000 9 0 دال 04 المنشآت والخدمات الداخلية

600,000 600,000 0 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 0 0 دال 05 المخصصات

6,363,000 3,142,000 3,221,000 3,207,000 1,571,000 1,636,000 3,156,000 1,571,000 1,585,000 17 7 ير المباشر لألعضاء دعم الغ رامج ال         مجموع ب

25,200,000 7,729,000 17,471,000 12,767,000 3,899,000 8,868,000 12,433,000 3,830,000 8,603,000 58 48 وع المجم
106

201220132012 - 2013

ة 2013-2012 مشروع ميزاني
ملخص المقترحات للسنتين 2013-2012

(باليورو)

ائف الوظ
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  المرفقات
  

  علين والمشاركين والمنتسبينإشتراكات األعضاء الفا    -ألف 
  
  
 ) من النظام األساسي على ما يلي:1( 25في ما يتعلق بميزانية المنظمة، تنص المادة  )1
  

تمول ميزانية المنظمة، وھي تغطي أنشطتھا اإلدارية وأنشطة برنامج العمل العام، من اشتراكات   - 1"
تقره الجمعية، كما تمول من أي مصدر إيرادات أعضائھا الفاعلين والمشاركين والمنتسبين، وفقا لجدول أنصبة 

  آخر وفقا لقواعد التمويل المرفقة بھذا النظام األساسي والتي تشكل جزءا ال يتجزأ منه."
 
ويتبين من الجدول المدرج أدناه أن قسم الميزانية الذي سوف يمول من اشتراكات األعضاء الفاعلين ھو  )2

عضوا فاعال،  154. ولقد وزعت ھذه المبالغ على 2013و لسنة يور 11473218و 2012يورو لسنة  11181190
من خالل تطبيق صيغة احتساب اإلشتراكات لألعضاء. ووضعت تقديرات اإلشتراكات في ضوء البيانات اإلحصائية 

عالمية في الصادرة عن األمم المتحدة ذات الصلة بالناتج المحلي اإلجمالي وبعدد السكان، والتي زودت بھا منظمة السياحة ال
 ، علما أن األمم المتحدة تستخدمھا الحتساب اشتراكات أعضائھا.2011آذار/مارس 

 
مقارنة بالفترة  2013-2012ولقد تغير العدد الكامل لألعضاء الفاعلين المدرجين في جدول اإلشتراكات للفترة  )3

أ على عدد األعضاء الفاعلين في ، إذ أخذ في الحسبان انضمام فانواتو. ونتيجة لھذا التغيير الذي طر2010-2011
. أما [XIII)404]المنظمة، تم اتخاذ خطوات لتعديل جدول اإلشتراكات وفقا للتوصية الصادرة عن الجمعية العامة في قرارھا 

 .13عدد المجموعات فيبقى 
  
فرضت قيود،  وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه، عمال بتوصية الجمعية، وبموجب القرار المذكور في الفقرة السابقة، )4

، على الزيادات على اإلشتراكات في حالة األعضاء الذين 2013في المئة لسنة  7.5وبنسبة  2012في المئة لسنة  7.5بنسبة 
قد تتجاوز اشتراكاتھم ھذه النسبة نتيجة اإلنتقال إللى مجموعة أعلى في جدول اإلشتراكات. وعليه، اتخذت أيضا خطوات 

نتيجة اإلنتقال إلى كجموعة أدنى، وذلك توخيا للتوازن في اإليرادات المتأتية من للحد من انخفاض اإلشتراكات 
 اإلشتراكات.

  
، 2012بعد تطبيق القيود المذكورة أعاله، يعتبر األمين العام أنه من المناسب أال ترتفع اإلشتراكات النھائية لسنة  )5

لم ينتقلوا من مجموعة إلى أخرى. لكن اشتراكات ھؤالء  ، بالنسبة لألعضاء الذين2011مقارنة باإلشتراكات المحددة لسنة 
، إستنادا إلى توقعات التضخم الواردة في المرفق (ب) 2012، مقارنة بسنة 2013في المئة في  2األعضاء سوف تزيد بنسبة 

، [A/RES/526(XVII)]بھذه الوثيقة. ووفقا للتدابير المتخذة في الدورة اسابعة عشرة للجمعية العامة، بموجب القرار 
األعضاء: المجموعة الفلمندية، بلجيكا؛ ھونغ كزنغ، الصين؛ وماكاو، الصين؛ أدرجوا في فئة منفصلة عن سائر األعضاء 

. وأبقي على 9في المئة من اإلشتراكات المترتبة على األعضاء الفاعلين في المجموعة  90المشاركين، إستنادا إلى 
في المئة من اإلشتراكات الدنيا لألعضاء الفاعلين. وعليه، فإن المبلغ اإلجمالي  90د اشتراكات سائر األعضاء المشاركين عن

 .2013يورو لسنة  186165و 2012يورو لسنة  177753الذي سوف يمول من قبل األعضاء المشاركين ھو 
  
المنتسبين بنفس  بالنسبة لألعضاء المنتسبين، يقترح األمين العام على الجمعية العامة أن يبقى اشتراك األعضاء )6

يورو من ھذا المبلغ تخصص  1400يورو بالسنة.  2400، أي بمقدار 2011-2010المستوى الذي ھو عليه في الفترة 
يورو تخصص  600يورو تعتبر بدل اشتراك في المكتبة اإللكترونية للمنظمة، و 400كمساھمة في ميزانية المنظمة، و

يورو  529000ت الميزانية التي سوف تمول من األعضاء المنتسبين ھو لألنشطة ھؤالء األعضاء. وإن مجموع إيرادا
 لكل سنة من فترة السنتين.

 
، وفقا لمقرر المجلس 2013وسنة  2012المرفق يبين جدول اإلشتراكات لألعضاء الفاعلين والمشاركين لسنة  )7

 .[CE/DEC/10(LXIII-LXIV)]التنفيذي  
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 المرفق ألف
 

(ھاء) (دال) (جيم) (باء) (ألف) (ألف) القسط

الفارق ب اإلشتراكات النھائية الفارق ب اإلشتراكات النھائية اإلشتراكات المقررة اإلشتراكات المحصلة المئوي  الدول األعضاء
% % 2011 2011 2010 المحدد

2,00 324.348 0,00 317.988 317.988 305.622 3,2000 1 اليابان
2,00 324.348 0,00 317.988 317.988 305.622 3,2000 فرنسا 2
2,00 324.348 0,00 317.988 317.988 305.622 3,2000 ألمانيا 3
2,00 324.348 0,00 317.988 317.988 305.622 3,2000 إيطاليا 4
2,00 324.348 0,00 317.988 317.988 305.622 3,2000 إسبانيا 5
7,50 310.846 7,50 289.159 268.985 305.622 3,2000 الصين 6
2,00 304.076 0,00 298.114 298.114 286.521 3,0000 كندا 7
7,50 267.244 7,50 248.599 231.255 286.521 3,0000 أستراليا 8
7,50 252.020 7,50 234.437 218.081 286.521 3,0000 ھولندا 9

-7,50 218.247 -7,50 235.943 255.073 191.014 2,0000 سويسرا 10
2,00 202.718 0,00 198.743 198.743 191.014 2,0000 النمسا 11
2,00 202.718 0,00 198.743 198.743 191.014 2,0000 المكسيك 12
2,00 202.718 0,00 198.743 198.743 191.014 2,0000 النرويج 13
2,00 202.718 0,00 198.743 198.743 191.014 2,0000 جمھورية كوريا 14
2,00 192.582 0,00 188.806 188.806 181.463 1,9000 اليونان 15
2,00 192.582 3,42 188.806 182.570 181.463 1,9000 تركيا 16
2,00 192.582 3,42 188.806 182.570 181.463 1,9000 اإلتحاد الروسي 17
2,00 192.582 0,00 188.806 188.806 181.463 1,9000 البرازيل 18
2,00 192.582 0,00 188.806 188.806 181.463 1,9000 البرتغال 19
7,50 189.015 7,50 175.828 163.561 181.463 1,9000 بولندا 20
2,00 152.038 0,00 149.057 149.057 143.261 1,5000 المملكة العربية السعودية 21
2,00 152.038 0,00 149.057 149.057 143.261 1,5000 تايلند 22
2,00 152.038 0,00 149.057 149.057 143.261 1,5000 ماليزيا 23
2,00 152.038 0,00 149.057 149.057 143.261 1,5000 الكويت 24
7,50 151.212 7,50 140.663 130.849 143.261 1,5000 الھند 25
2,00 152.038 2,06 149.057 146.055 143.261 1,5000 جنوب أفريقيا 26
2,00 121.631 -6,50 119.246 127.537 114.608 1,2000 إسرائيل 27
2,00 121.631 0,00 119.246 119.246 114.608 1,2000 جمھورية التشيك 28
2,00 121.631 0,00 119.246 119.246 114.608 1,2000 كرواتيا 29
2,00 121.631 0,00 119.246 119.246 114.608 1,2000 المجر 30
7,50 116.020 7,50 107.926 100.396 114.608 1,2000 قطر 31
3,76 121.631 7,50 117.219 109.041 114.608 1,2000 مصر 32
3,76 121.631 7,50 117.219 109.041 114.608 1,2000 سلوفينيا 33
2,00 101.358 -2,61 99.371 102.030 95.507 1,0000 األرجنتين 34
2,00 101.358 0,00 99.371 99.371 95.507 1,0000 إندونيسيا 35
7,50 84.393 7,50 78.505 73.028 95.507 1,0000 لبنان 36
7,50 97.959 7,50 91.125 84.767 95.507 1,0000 المغرب 37
2,00 101.358 0,00 99.371 99.371 95.507 1,0000 تشيلي 38
2,00 68.924 0,00 67.573 67.573 64.945 0,6800 سلوفاكيا 39
2,00 68.924 0,00 67.573 67.573 64.945 0,6800 جمھورية فنزويال البوليفارية 40
2,00 68.924 0,00 67.573 67.573 64.945 0,6800 جمھورية الدومينيك 41
2,00 68.924 0,00 67.573 67.573 64.945 0,6800 قبرص 42
2,00 68.924 0,00 67.573 67.573 64.945 0,6800 عمان 43
2,00 68.924 3,28 67.573 65.425 64.945 0,6800 أوكرانيا 44
2,00 68.924 3,28 67.573 65.425 64.945 0,6800 الفلبين 45
2,00 60.815 0,00 59.623 59.623 57.304 0,6000 رومانيا 46
2,00 60.815 0,00 59.623 59.623 57.304 0,6000 جمھورية إيران اإلسالمية 47
2,00 60.815 0,00 59.623 59.623 57.304 0,6000 ليتوانيا 48
2,00 60.815 0,00 59.623 59.623 57.304 0,6000 بلغاريا 49
2,00 60.815 0,00 59.623 59.623 57.304 0,6000 كوبا 50
7,50 49.722 7,50 46.253 43.026 57.304 0,6000 البحرين 51

2013

جدول اإلشتراكات للفترة 2013-2012
طريقة التوزيع المنفصل

2012

جدول المقارنة باليورو
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2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 الجماھيرية العربية الليبية 52
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 كولومبيا 53
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 كوستاريكا 54
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 تونس 55
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 التفيا 56
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 بيرو 57
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 جامايكا 58
7.50 56,260 7.50 52,335 48,684 57,304 0.6000 كازاخستان 59
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 الجمھورية العربية السورية 60
7.50 35,165 7.50 32,711 30,429 57,304 0.6000 فييت نام 61
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 موريشيوس 62
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 األردن 63
2.00 60,815 0.00 59,623 59,623 57,304 0.6000 بنما 64
2.00 50,680 -2.61 49,686 51,015 47,754 0.5000 أوروغواي 65
7.50 42,198 7.50 39,254 36,515 47,754 0.5000 صربيا 66
2.00 50,680 0.00 49,686 49,686 47,754 0.5000 بوتسوانا 67
2.00 50,680 0.00 49,686 49,686 47,754 0.5000 الجزائر 68
2.00 50,680 0.00 49,686 49,686 47,754 0.5000 بروني دار السالم 69
2.00 50,680 0.00 49,686 49,686 47,754 0.5000 البھاما 70
2.00 50,680 1.26 49,686 49,068 47,754 0.5000 غابون 71
2.00 50,680 0.00 49,686 49,686 47,754 0.5000 غواتيماال 72
7.50 44,802 7.50 41,677 38,769 47,754 0.5000 ألبانيا 73
2.00 50,680 2.06 49,686 48,684 47,754 0.5000 إكوادور 74
2.00 45,611 0.00 44,717 44,717 42,978 0.4500 السلفادور 75
7.50 37,803 7.50 35,165 32,712 42,978 0.4500 بيالروس 76
7.50 35,165 7.50 32,711 30,429 42,978 0.4500 البوسنة والھرسك 77
2.00 45,611 0.00 44,717 44,717 42,978 0.4500 سان مارينو 78
2.00 45,611 0.00 44,717 44,717 42,978 0.4500 ناميبيا 79
2.00 45,611 0.00 44,717 44,717 42,978 0.4500 أندورا 80

-7.50 32,737 -7.50 35,391 38,261 28,652 0.3000 موناكو 81
-7.50 32,737 -7.50 35,391 38,261 28,652 0.3000 مالطة 82
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 تركمانستان 83
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 باكستان 84
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 ابقة جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية الس 85
7.50 25,202 7.50 23,444 21,808 28,652 0.3000 غينيا االستوائية 86
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 العراق 87
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 جمھورية تنزانيا المتحدة 88
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 نيجيريا  89
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 كمبوديا 90
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 سري النكا  91
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 ھندوراس 92
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 أنغوال 93
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 غانا 94
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 كينيا 95
3.76 30,407 7.50 29,305 27,260 28,652 0.3000 أرمينيا 96
3.76 30,407 7.50 29,305 27,260 28,652 0.3000 الجبل األسود 97
3.76 30,407 7.50 29,305 27,260 28,652 0.3000 أذربيجان 98
2.00 30,407 0.00 29,811 29,811 28,652 0.3000 جورجيا 99
2.00 25,340 -2.60 24,843 25,507 23,877 0.2500 سوازيلند 100
2.00 25,340 -2.60 24,843 25,507 23,877 0.2500 فيجي 101
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 السودان 102
2.00 25,340 -2.60 24,843 25,507 23,877 0.2500 بوليفيا 103
2.00 25,340 -2.60 24,843 25,507 23,877 0.2500 باراغواي 104
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 السنغال 105
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 الكاميرون 106
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 اليمن 107
2.00 25,340 -2.60 24,843 25,507 23,877 0.2500 بنغالديش 108
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 منغوليا  109
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 الكونغو  110
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 نيكاراغوا 111
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 أوغندا 112
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 كوت ديفوار 113
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 مولدوفا 114 
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2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 115
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 سيشيل 116
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 زمبابوي 117
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 زامبيا 118
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 قيرغيزستان 119
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 جمھورية الو الديمقراطية الشعبية 120
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 ملديف 121
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 122 نيبال
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 مالي 123
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 مدغشقر 124
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 موريتانيا 125
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 أوزبكستان 126
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 ليسوتو 127
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 بنن 128
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 إثيوبيا 129
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 ھايتي 130
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 موزامبيق 131
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 بابوا غينيا الجديدة 132
2.00 20,271 0.00 19,874 19,874 19,101 0.2000 الرأس األخضر 133
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 بوتان 134
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 بوركينا فاسو 135
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 طاجيكستان 136
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 إريتريا 137
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 غامبيا 138
2.00 20,271 19,874 فانواتو 139
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 جيبوتي 140
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 تيمور - ليشتي 141
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 رواندا 142
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 سيراليون 143
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 تشاد 144
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 توغو 145
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 غينيا 146
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 النيجر 147
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 أفغانستان 148
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 جمھورية أفريقيا الوسطى 149
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 مالوي 150
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 جمھورية الكونغو الديمقراطية 151
2.00 20,271 0.00 19,874 19,874 19,101 0.2000 يبي  سان تومي وبرينس 152
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 غينيا - بيساو 153
2.00 25,340 0.00 24,843 24,843 23,877 0.2500 بوروندي 154

أعضاء منتسبون
7.50 31,647 7.50 29,439 27,385 51,574 0.5400 المجتمع الفالماني البلجيكي 1
7.50 31,647 7.50 29,439 27,385 51,574 0.5400 ھونغ كونغ  2
7.50 31,647 7.50 29,439 27,385 51,574 0.5400 ماكاو 3
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 أروبا  4
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 جزر األنتيل الھولندية 5
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 بورتوريكو  6
2.00 22,806 0.00 22,359 22,359 21,489 0.2250 الماديرا 7

(2) (1)
11,659,363 11,358,943 11,212,999 11,213,000 117.41  
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  المرفق باء
  

  تطور مؤشر أسعار اإلستھالك والتعديالت النظامية للتكاليف    -باء 
  
  
يقدم ھذا المرفق لإلعالم حول التعديالت التي تطرأ على األسعار. ونظرا لطبيعة ھذه التعديالت، فإن لھا أثرا على  )1

اك مخصصات إضافية لھا في الميزانية أم ال. ففي سياق نمو النفقات التي تتحملھا األمانة، بغض النظر عما إذا كان ھن
إسمي صفر، ليس ھناك أي مخصصات إضافية في الميزانية لتغطية ھذه التعديالت على األسعار. وبالتالي، يتم استيعابھا 

 بإجراء تغييرات على عدد األنشطة التي تقوم بھا األمانة.
 
العالمية تتم في المقر، فإن أھم مؤشر للتضخم ھو مؤشر اسعار التضخم: بما أن معظم نفقات منظمة السياحة  )2

 ./http://www.ine.esاإلستھالك في إسبانيا (عام)، الذي يصدر عن المعھد الوطني اإلسباني لإلحصاء 
  
 في المئة، تعاطفا. 1.8و 0.3-و 4.1، كان مؤشر أسعار اإلستھالك اإلسباني 2010و 2009و 2008للسنوات  )3
  
وما بعدھا، ال يصدر معھد اإلحصاء اإلسباني أي توقعات للتضخم. وبالمقابل، فإن صندوق النقد  2011لسنة  )4

)، فيشير بالنسبة لمجموعة "اإلقتصادات المتقدمة" إلى 2011الدولي يقدم توقعات ھامة للتضخم (آفاق اإلقتصاد العالمي 
. وبما أن نسبة 2012وسنة  2011في المئة لسنة  1.6، ويتوقع نسبة قدرھا 2010مئة في في ال 1.5معدل للتضخم بنسبة 

في المئة لكل من  2في المئة، وفقا لمعھد اإلحصاء الوطني، فإن توقعات التضخم بنسبة  1.8التضخم في إسبانيا كانت 
 يمكن اعتبارھا معقولة. 2012و 2011

)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/01/indwx.htm.(  

لجنة ة الفنية والفئات األعلى يتكّون من أجر أساسي ومن إضافة تسوية مقر العمل. وتنشر الموظفين من الفئأجر  )5
مؤّشر إضافات تبات األساسية وتحّدثه دوريا. كما تنشر اللجنة كل شھر في نيويورك جدول المر الخدمة المدنية الدولية

الذي يعكس تطور تكلفة المعيشة في موقع مقر األمم المتحدة. وبما أّن منظّمة السياحة العالمية ھي وكالة  تسوية مقر العمل
اء "استطالعات لمقارنة تكاليف متخصصة تابعة لمنظمة األمم المتحدة، فھي تتعاون دوريا مع اللجنة المذكورة في إجر

المعيشة بين مكان وآخر" لتحديد كلفة المعيشة في مدريد لموظفي منظومة األمم المتحدة. ولقد أجريت آخر دراسة من ھذا 
في المئة لتسوية مقر العمل بمدريد. ويتوقع إجراء  0.92. فأسفرت عن زيادة بنسبة 2010النوع في تشرين األول/أكتوبر 

إلى حجم جھاز  2013-2012. ولقد استندت تقديرات تكاليف الموظفين لھذه الفئة في الفترة 2015ة في دراسة جديد
الموظفين المبرمج للسنتين المذكورتين، باالستناد الى جداول المرتبات األساسية (التي تعطي الحق في نيل معاش تقاعد) 

في المئة مقابل االرتفاع المحتمل  2ظامية، والى زيادة قدرھا ، والى الزيادات الن2011كانون الثاني/يناير  1السارية في 
لتكاليف المعيشة بسبب التضّخم. لكن، بسبب القيود المفروضة على الميزانية، تم تعديل تكاليف الموظفين لھذه الفئة للفترة 

- 2010لعامة للسنتين . أما تقدير تكاليف موظفي فئة الخدمة ا2011- 2010لتعادل تقريبا مستوى ميزانية  2012-2013
جدول  لجنة الخدمة المدنية الدوليةوتنشر  فيقوم على أساس حجم جھاز الموظفين المبرمج للسنتين المذكورتين. 2011

كانت قد  2004المرتبات بعملة اليورو الخاص بھذه الفئة من الموظفين. وجدول المرتبات الساري حاليا منذ نيسان/أبريل 
ع منظّمة السياحة العالمية. ومنذ ذلك الحين، حّددت اللجنة الزيادات السنوية باالستناد الى مؤشر وضعته اللجنة بالتعاون م

نيسان/أبريل  1كلفة المعيشة اإلسباني. وفي تقدير تكاليف ھذه الفئة من الموظفين، تّم استعمال سلّم األجور الساري منذ 
في المئة مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة السنوي في  2ة بنسبة ، مع األخذ في الحسبان : الزيادات النظامية، وزياد2011

 2013- 2012مدريد بسبب التضّخم. على الرغم من ذلك، وكما ذكر سابقا، تعين تعديل تكاليف الموظفين لھذه الفئة للفترة 
لميزانية يقدر بنسبة . وإن األثر اإلجمالي لھذه التعديالت التي أجريت على ا2011- 2010لتعادل تقريبا تكاليف ميزانية 

  في المئة، ما يعني أنه سوف يعوض عن ذلك بعدم ملء وظائف شاغرة. 10

لم يتغير مقارنة بالفترة  اإلسھام في الصندوق المشترك لتقاعد موظفي األمم المتحدةاألساس المعتمد الحتساب  )6
الصندوق المشترك المطبّق حاليا من قبل ٪ تقريبا (وھو المعّدل  23.7. وبالفعل، من اإلسھام الكلي البالغ 2010-2011

٪ تقريبا من  15.8)، فإّن مقدار ثلثَْي ھذا اإلسھام، الذي تمّوله المنظمة، سيعادل في ھذه الحالة لتقاعد موظفي األمم المتحدة
 .2013- 2012األجر الذي يعطي الحق في نيل معاش تقاعدي عن السنتين الماليتين 

٪  2.4، توقّعنا زيادة أقساط التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث بمقدار 2013-2012في تقدير ميزانية السنتين  )7
، 2011. ومن المقرر إعادة النظر في شروط عقد التأمين الطبي في نھاية 2008عّما كانت عليه في  2013-2012في 

٪ في  7.86المنظمة سيكون  سنوات. وبناء عليه، فإّن المعّدل المرتقب إلسھام 5أو  3والتفاوض على عقد جديد لمدة 
 من األجر اإلجمالي للموظفين. 2013و   2012

وتقوم لجنة الخدمة المدنية الدولية في نيويورك بإصدار جدول شھري لمعدالت بدل اإلقامة اليومي لألماكن حيث  )8
بدل معد لتغطية السكن لألمم المتحدة أنشطة ومشاريع جارية، أو األماكن التي يتعين على الموظفين أن يزوروھا. وھذا ال
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ووجبات الطعام واإلكراميات وغيرھا من النفقات التي يتحملھا موظفو األمم المتحدة حين يسافرون. وھذا التعميم براجع 
تقلبات أسعار الصرف، وآخر البيانات الصادرة عن الفنادق والمطاعم.  نفيأخذ في الحسباشھريا، في الخامس من كل شھر 

 البند.، لم ترتقب أي زيادة في الميزانية لھذا 2013- 2012بالنسبة للفترة 
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  المرفق جيم
  

  جدول الوظائف الثابتة    -جيم 
  

إلغاء  2013-2012. ويظھر توزيعھا للفترة 106تقترح منظمة السياحة العالمية اإلستمرار بالوظائف التي أقرت وعددھا 
اعد األمين العام، ومدير البرنامج والتنسيق، بينما تستحدث مناصب لثالثة مديرين تنفيذيين مناصب نائب األمين العام، ومس

بناء على الھيكل الجديد لألمانة. وكما يشرح في اقتراح الميزانية، سوف يكون ضروريا إبقاء بعض الوظائف شاغرة بسبب 
  القيود المالية.

  
     عدد الوظائف          
       2008-2009  2010/2011  2012/2013 
            

  1  1 1 األمين العام
  3  1 1 نائب األمين العام/مديرون تنفيذيون

  0  1 1 مساعد األمين العام
 44 45 45 من الفئة الفنية وما فوقھا

 58 58 58 خدمة عامة
 106 106 106 المجموع

 


