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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8-7باماكو، مالي، 

 من جدول األعمال المؤقت) أ (5البند 

  

  

  

  

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  تقرير األمين العام عن الوضع المالي  ) أ(

 2009اق لسنة وخطة اإلنف
 

  1الملحق 

  

  مذكرة من األمين العام

  

  

 هتقرير تضاف الى تلك التي تضمنها ،بمعلومات جديدةفي هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي 

  .CE/85/5(a)الصادر تحت الرقم 
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  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  ين العام عن الوضع الماليتقرير األم ) ب(

  2009وخطة اإلنفاق لسنة 
 

 1الملحق 

  
  

  2009نتائج الميزانية للسنة المالية 

  )باليورو(  2009 مارس/ آذار31لغاية 

  

  7 965 511.47    ......................................................إيرادات الميزانية 
  

  6 673 511.47  .........................  ـ اشتراكات األعضاء

  394 750.48  .......  ـ مخصصات الميزانية من إيرادات متفرقة

  408 000.00  ....... ـ مخصصات الميزانية من حساب المنشورات

  489 249.52  .......  2005-2004ـ مخصصات من فائض 
  

  )2 654 4532.1(    ....................................................  قات الميزانيةنف

  

  5 310 979.33            الرصيد النقدي في الميزانية 

  

 ما قدره ،2009 مارس/آذار 31لغاية   من األعضاءبلغ مجموع االشتراكات التي تلقتها المنظمة )1

وهذه النسبة ، ) يورو11 670 263.42(المئة من المبلغ المستحق في  57 يورو، أي ما يمثل 6 673 511.47

  ).  في المئة48كانت آنذاك (ما كانت عليه في السنة الماضية بنفس التاريخ  في المئة م9هي أعلى 
  

ن  وم) يورو394 750.48(يرادات متفرقة  اآلتية من إ2009اذا أخذنا في الحسبان مخصصات ميزانية  )2

المنظمة قد تلقت ،  فإن ) يورو489 249.52 (2005-2004 ومن فائض ) يورو408  000(حساب المنشورات 

 في المئة من مبلغ اإليرادات الكلية 71هذا المبلغ يمثّل و.  يورو7 965 511.47 امجموعهت للميزانية إيرادا

في  60 النسبة هذه نت نفس التاريخ من السنة الماضية كا وفي).  يورو11 212  000 (العامالمقدر لميزانية 

 .المئة
 
 األعضاء  اشتراكاتمن آت يورو 210 000 مبلغ ثمة، التي تلقّتها المنظمةاالشتراكات من مجمل  )3

  . 2009 لعام يورو الذي يمثّل مجموع المستحقات 456 516.42في المئة من مبلغ    46المنتسبين، وهو يعادل 
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 في 20 يورو، أي 2 654 532.14فقد بلغ مقدارها ، 2009مارس / آذار31 الميزانية في أما نفقات )4

نفاق الموضوعة  في المئة من مبلغ خطة اإل22و )  يورو12 962  000(المئة من مقدار الميزانية المعتمدة 

 22  كانتاألولى أن وللمقارنة نشير الى.  قبضهاالمقدرالمبنية على أساس اإليرادات و)  يورو11 979 000(

 .في نفس التاريخ من العام الماضي المئةفي  26 الثانيةفي المئة و
  

، أي ما  يورو على شكل اشتراكات متأخرة747 941.40تم استالم ، 2009مارس / آذار31ولغاية  )5

 من العام الماضي، كان التاريخوفي نفس . ) يورو800  000( في المئة من المقدر للسنة الجارية 93يعادل 

 700 000 (2008 لعام في المئة من المقدر 76، أي ما يعادل يورو 530 460.30المبلغ الذي تم استالمه 

 :ائمة باألعضاء الذين سددوا متأخرات مترتبة عليهموفي ما يلي ق .)يورو

  

  اشتراكات متأخرة مسددة        أعضاء فاعلون

  3369.00            بوليفيا

  35896.68            بنين

  15012.57           كمبوديا 

  5863.67          كوستا ريكا

  427869.76            تشاد

  61909.00        جمهورية إيران اإلسالمية

  7422.64            كينيا

  3048.98            مالي

  29776.88          باراغواي

  55905.00            سنغال

  2927.83            تونس

  53101.00            أوغندا

  15688.19            اليمن
                723941.40  

  0024000.            األعضاء المنتسبون

  747941.40           مجموع المتأخرات المسددة
  

مارس / آذار31 في يوممترتبة على األعضاء تي ال تزال  باالشتراكات ال بهذه الوثيقة بيان1في المرفق  )6

2009.  
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 التبرعات 

 :لغاية تاريخ هذه الوثيقة، تم تلقّي التبرعات التالية  )7

  حكومة روانداأدتها يورو 260 000 من مساهمة إجمالية قدرها أخيرة  يورو كدفعة 65 000 -

  ؛"روانداوضع مخطط توجيهي للتنمية السياحية المستدامة ل "مقابل القيام بـ

حكومة أدتها  يورو 1 203  812من مساهمة إجمالية قدرها  كدفعة أخيرة يورو 106 906 -

 التنوع لتعزيزنشاء وحدة منظمة السياحة العالمية اإلستشارية في بون إلجمهورية ألمانيا اإلتحادية 

 لبلدان المتضررة بالتسونامي؛في االبيولوجي والسياحة 

حكومة أدتها  دوالر 655 000من مساهمة إجمالية قدرها  ةأخير كدفعةدوالر أمريكي  171 000 -

 والية البنجاب، الهند، لوضع مخطط توجيهي للتنمية السياحية في والية البنجاب؛

حكومة أدتها  يورو 472 905.76 من مساهمة إجمالية قدرها مدفعة جزئيةيورو  300 000 -

 ؛"قة في تايالندفعالية الطا"جمهورية ألمانيا اإلتحادية، لمشروع 

تدريب سياحي على تحليل " تعليمية عنوانها يورو من منظمة التنمية الهولندية لتمويل دورة 14 000 -

 إطار أنشطة في تابعين لمنظمة التنمية الهولندية لصالح مستشاري منطقة البلقان ال"سالسل القيم

 .ST-EP السياحة المستدامة والقضاء على الفقربرنامج  
 

 2009اشتراكات 

، جرى تقديم سلّم )2007  كولومبيا،كارتاخينا دي إيندياس،( عشرة للجمعية العامة السابعة الدورة خالل )8

 لهذه الفترة الميزانية وثيقة برنامج العمل و، وثيقة وثيقتين مع 2009- 2008االشتراكات لسنتي)A/17/8 و  

A/17/7 Rev( .و قرار الجدير بالذكر أن]A/RES/5264(XVII[(يراد  خفّض االالجمعية العامةلذي اتخذته  ا

 .2009 لعام يورو 11 213 743 يورو الى11 440 000اآلتي من االشتراكات من 
 

) األعضاء الفاعلين واألعضاء المنتسبين(، تم إرسال فاتورة اشتراك لكل من األعضاء 2008في نهاية  )9

مقدار ، ألن سلّم االشتراكات المستعملمة بمراجعة  وقامت المنظ. لإليرادمستوى المراجعاليتناسب مقدارها مع 

أكتوبر / كان قد تم حسبانه قبل ذلك بناء على المعطيات الواردة حتّى شهر تشرين األولعضواشتراك كل 

 .  بشأن التغييرات الطارئة على وضع العضوية2008

     

معية العامة، تبدو غير متوافقة مع نص األرقام مع قرار الجتوافق بشأن هذه العملية الحسابية، علما بأنها ت )10

تحدد اشتراكات أعضاء المنظمة وفقا لسلّم : " من القواعد المالية لمنظمة السياحة العالمية القائل 6المادة 

 ."التقديرات الذي أقرته الجمعية

  

 توافرتالتي يفهم نص هذه المادة بمعنى أن التقديرات تحدد على ضوء المعلومات المتعلقة بالعضوية  )11

، فإن 2009 محدث لحسبان اشتراكات سلّموبما أنه لم يكن يوجد آنذاك . 2007حتّى انعقاد الجمعية العامة في 
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 المعلومات المتوافرة آنذاك هو الواجب استعماله، حتّى لو المبني علىالتقديرات  سلّماألمانة العامة ترى أن 

 .   التنفيذنزماإليراد اإلجمالي في ب تغييرا  ذلكاستتبع

  

وفي . ملحق مرفق بهذه الوثيقة، وأدرجته في 2009لعام تراكات  االشسلّم األمانة العامة بإعداد قامت )12

وفي حال ظهور . 2009 بشأن عام حال موافقة المجلس التنفيذي عليه، سترسل فواتير جديدة الى األعضاء

هذا دار المحسوب في الفاتورة الثانية، يوضع مقارنة المقدار المدفوع عن الفاتورة األولى والمقعند فائض 

 ل إليه بشأن أداء اشتراك الفائض في حساب لصالح العضو المعني ثمم من الفاتورة التي سترسإالّ 2010يحس ،

  .  اذا شاء العضو غير ذلك
 


