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 الدورة الرابعة والثمانون
 2008أآتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

 من جدول األعمال المؤقت) أ (4البند 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uالمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 
 

 الوضع الماليتقرير األمين العام عن ) أ(
 
 
 

 
 

Uمذآرة من األمين العام 
 

من النظام المالي للمنظمة، يتقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي بالتقرير المرفق، حيث يعلمه بالوضع ) 6 (14وفقا للمادة 
 .2005سبتمبر / أيلول15المالي للمنظمة حتى تاريخ 

 
 في الفترة الممتدة من سوف تستوفىاالشتراآات التي على لوثيقة، وسيتم إطالع المجلس التنفيذي، في إضافة تلحق بهذه ا

 .2008أآتوبر / تشرين األول10سبتمبر حتى / أيلول16
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Uالمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي 
 

 تقرير األمين العام عن الوضع المالي ) أ(
 
 

U 2008سبتمبر /أيلول 15الوضع المالي حتى 
 

 ميزانية قدرها ،2007، في آارتاخينا دي إيندياس، آولومبيا، عام  عشرةالسابعةة العامة في دورتها أقرت الجمعي )1
 .2008 يورو للسنة المالية 12148000

 
يبين الجدول التالي ما تم إقراره في الميزانية من اعتمادات وإيرادات، فضال عن تقدير إليرادات ونفقات السنة  )2

الثالثة والثمانين  التي قدمت إلى المجلس التنفيذي في دورته [CE/83/4(b)]لها في الوثيقة ، آما ورد تحلي2008المالية 
 .يونيو الماضي/التي عقدت في جيجو، جمهورية آوريا، في حزيران

 
 
 إيرادات واعتمادات 

 )باليورو(أقرت 
 إيرادات ونفقات متوقعة

 )باليورو(
 

 نسبة مئوية
Uإيرادات الميزانيةU U12147889.32U U307000.0010U   U85U 

الفاعلين (ـ اشتراآات األعضاء 
 )والمشارآين والمنتسبين

 
11504889.32 

 
9664000.00 

 
84 

 100 253000.00 253000.00 ـ مخصصات من إيرادات متفرقة
ـ مخصصات من حساب 

 المنشورات
 

232000.00 
 

232000.00 
 

100 
 ـ مخصصات من فائض

2004-2005 
 

158000.00 
 

158000.00 
 

100 
Uنفقات الميزانيةU U12148000.00U U10328000.00U U85U 

النتائج المتوقعة للسنة 
 2008المالية 

 
)110.68(*) ( 

 
)21000.00( 

 

 يغطى أي نقص نقدي متوقعـ 
بسلفة من صندوق رأس المال 

 المتداول

  
 

21000.00 

 

ـ إيرادات متوقعة من اشتراآات 
 متأخرة

  
700000.00 

 

وتعديالت اشتراآات األعضاء الفاعلين )  يورو133.68 -(صيلة التعديالت الطارئة على اشتراآات األعضاء المنتسبين هذا المبلغ هو ح(*)   
 ) يورو23(والمشارآين 
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U 2008نتائج الميزانية للسنة المالية 
U 2008سبتمبر /أيلول 15لغايةU )باليورو( 

 

 10127564.19  .............................................إيرادات الميزانية 
 

 9484564.19 ......................... ـ اشتراآات األعضاء
 253000.00 ....... ـ مخصصات الميزانية من إيرادات متفرقة

 232000.00 ....... ـ مخصصات الميزانية من حساب المنشورات
 158000.00 ....... 2005-2004ـ مخصصات من فائض 

 

 )U)7511358.53U  ............................................... نفقات الميزانية
 

 U2616205.66U      الرصيد النقدي في الميزانية 

 

Uاإليرادات والنفقاتU 
 

 ما مقداره 2008 سبتمبر/أيلول 15بلغ مجموع اشتراآات الميزانية التي تم تحصيلها من األعضاء لغاية  )3
 في المئة من 98و، ) يورو11504889.32(الي المبلغ المستحق  في المئة من إجم82 يورو، أي 9484564.19

 في المئة، 102و في المئة 84وآانت النسبة بلغت .  يورو9664000االشتراآات المقدرة في خطة اإلنفاق، أي ما يبلغ 
 .السنة الماضيةتعاطفا، حتى نفس التاريخ من 

 
 

بنقطتين مئويتين هو أدنى )  في المئة82(التي تم تحصيلها  مستوى االشتراآات فإنوآما يستنتج من الفقرة السابقة،  )4
 . في المئة84أي المجموع المقدر لكل السنة، من 

 
 

 يورو الشتراآات األعضاء المنتسبين في 280378.06ومن أصل مجموع االشتراآات التي تم تحصيلها، يعود  )5
 في المئة تم تحصيلها 60، مقارنة بـ 2008دد سنة  يورو يس456866.32 في المئة من مجموع مبلغ قدره 61الميزانية، أي 

 .بنفس التاريخ من السنة الماضية
 
 

، ومن حساب المنشورات ) يورو253000( الناتجة من اإليرادات المتفرقة 2008بعد احتساب مخصصات ميزانية  )6
.  يورو10127564.19، بلغ مجموع إيرادات الخزينة ) يورو158000 (2005-2004، ومن فائض ) يورو2320000(

 ). يورو10307000( في المئة من إيرادات الميزانية المقدرة للسنة المالية 98أي ما يمثل 
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 في المئة مما هو 94 يورو من االشتراآات المتأخرة، أي 660673.38وخالل هذه الفترة، تم تحصيل ما مجموعه  )7
 في المئة من المجموع 144 يورو، أي 1007549.32وآان قد تم تحصيل مبلغ ).  يورو700000(مقدر للسنة الجارية 

 :في ما يلي قائمة باألعضاء الذين سددوا اشتراآاتهم. 2007خالل الفترة نفسها من عام )  يورو700000(المقدر 
 

Uأعضاء فاعلونU    U تم استيفاؤهااشتراآات متأخرةU 
 3000.00      بوليفيا

 68700.84     بورآينا فاسو
 15012.57      آمبوديا

 5912.16      اميرونآ
 8035.07     آوستاريكا
 5641.20      التشيلي

 7861.00      السلفادور
 950.98     غينيا اإلستوائية

 2807.00      غابون
 55421.22      جورجيا
 461.31      غواتيماال

 57590.00    جمهورية إيران اإلسالمية
 397.24      آينيا

 11589.47   شعبيةجمهورية الو الديمقراطية ال
 7101.09      مدغشقر
 14173.00      ماالوي
 6131.90      موريتانيا
 54562.71      موزنبيق
 47991.00      ناميبيا
 7622.45      النيجر
 25897.88      باآستان

 15632.82      باراغواي
 14705.90      بيرو

 291.17      الفيليبين
 8353.43      رواندا
 71849.00    ورية العربية السوريةالجمه

 28795.00   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 19779.85      توغو

 36244.00     أوزبكستان
   8436.59      اليمن
 U28725.53U 639673.38      زامبيا

 

Uاألعضاء المنتسبونU       U21000.00U 
 U يوروU660673.38      مجموع المتأخرات المسددة

 

 في المئة من 62 يورو، أي 7511358.53ما قدره  2008سبتمبر / أيلول15مجموع نفقات الميزانية لغاية بلغ  )8
وبلغت نسبة .  في المئة من خطة اإلنفاق التي وضعت استنادا إلى اإليرادات التي يرجح تحصيلها73والميزانية التي أقرت 

 .2007ي المئة من الميزانية التي أقرت لـ  ف57النفقات التي تمت حتى نفس التاريخ من السنة الماضية 
 

ي  قد جعل من الممكن الحفاظ على التوازن المالتربط التزامات اإلنفاق باإليرادات المتوقعة" خطة إنفاق" وجود إن )9
لى راعى ع أن يلكن إذا قورنت اإليرادات بالنفقات الجارية والمقدرة حتى نهاية السنة، بعد. الذي أوصت به الجمعية العامة

عن ارتفاع مستوى التضخم الذي سجل في األشهر األخيرة في إسبانيا، بزيادة من  الناجمتكاليف ال ارتفاعوجه الخصوص 
، ُيتبين أن التكاليف الثابتة وتكاليف برنامج العمل يمكن أن تتجاوز أغسطس/ في المئة في شهر آب4.9سنة إلى أخرى بلغت 

 ولمعالجة هذا الوضع، أعطى األمين العام تعليمات إلى رؤساء الدوائر .2008اق لـ باعتدال المبالغ المحددة في خطة اإلنف
وتقرر اتخاذ تدابير .  من أجل احتواء التكاليف، إلى أقصى حد، في تنفيذ أنشطة برنامج العملوإلى الممثلين اإلقليميين

ف يتعين تأجيل بعض المشاريع أو العمليات وسو. األنشطة التي ليست لها أولويةفي تكاليف صارمة لإلقتصاد في النفقات و
 .2009حتى عام 
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 .2008سبتمبر / أيلول15يتضمن مرفق هذه الوثيقة بيانا باالشتراآات التي َيدين بها األعضاء لغاية  )10
 

Uالتبرعات 
 

 :تم استالم التبرعات اآلتية منذ انعقاد الدورة الماضية للمجلس وحتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة )11
 

ندوة حول تخطيط وإدارة المقاصد "من حكومة والية بنجاب، الهند، لتنظيم والر أمريكي  د18.340 -
 ؛" استراتيجيات وإجراءات من أجل النجاح–السياحية 

 

 ؛"صياغة سياسة سياحية" دوالر من حكومة تيمور ليشتي، من أجل 97000 -
 

، إلجراء "ارض ريد للسفرمع" يورو من 90000 يورو آدفعة جزئية من مساهمة إجمالية قدرها 10000 -
 ، في إطار أنشطة األعضاء المنتسبين؛"شبكة قطاع اإلجتماعات"دراسة حول 

 

 دوالر أمريكي من حكومة 653000 دوالر أمريكي آدفعة أخيرة من مساهمة إجمالية قدرها 163250 -
 وأوريسا، وبنغال التنمية السياحية المتكاملة والمستدامة في واليات أوتاراآاند،"الهند، لتنفيذ مشروع 

 ؛"الغربية
 

 يورو، من حكومة رومانيا، من أجل إعداد 290400 يورو آدفعة أخيرة من مساهمة إجمالية قدرها 90698 -
 مخطط توجيهي لتنمية السياحة في رومانيا؛

 

 دوالر أمريكي من مؤسسة منظمة السياحة العالمية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر، 500000 -
 مع منظمة 2008مارس / آذار5 في  المنظمةالتي وقعتها" مذآرة التفاهم"آوريا، آمساهمة في جمهورية 

 التنمية الهولندية ومؤسسة السياحة المستدامة  والقضاء على الفقر، من أجل تنفيذ مشاريع مختلفة في أفريقيا
 .والقضاء على الفقروأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا، في إطار أنشطة برنامج السياحة المستدامة 


