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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8-7باماكو، مالي،  

 من جدول األعمال المؤقت) ب (5البند 

  

  

  

  

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

 تقرير لجنة الميزانية والمالية) ب(

  

  

  ين العاممذكرة من األم

  

  

في هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي بتقرير لجنة الميزانية والمالية حول المسائل اإلدارية والمالية 

وما اتصل منها بالنظام األساسي، التي أحيلت إليها كي تنظر فيها في اجتماعها الخمسين الذي عقد بمدريد، إسبانيا، 

  .2009ر فبراي/ شباط26 و25يومي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CE/85/5(b) 
 

2

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  تقرير لجنة الميزانية والمالية)  ب(

  

، في مقر المنظمة بمدريد، 2009 فبراير/ شباط26 و25يومي  الخمسينعقدت لجنة الميزانية والمالية اجتماعها  )1

: دول األعضاء في اللجنةشاركت في االجتماع الوفود اآلتية من ال. اريالبرئاسة األرجنتين التي مثلها السيد آليخاندرو ب

 غرفة السياحة ت أيضاحضرو.  وجنوب أفريقيا جمهورية إيران اإلسالمية، لبنان، ماليزيا، كينيا،، سلوفاكيا،بلغاريا

 . لتمثيل األعضاء المنتسبين، واالتحاد الدولي لمنظمي الرحالتاألرجنتينية
 
 . للجنة الميزانية والماليةالخمسين هذه الوثيقة ترد قائمة المشاركين في االجتماع في المرفق طي )2
 
ومدير البرنامج والتنسيق، ومساعد األمين العام، نائب األمين العام، و  األمين العام، كل مناإلجتماعحضر  )3

 .ومدير شعبة اإلدارة، ومدير قسم المالية

   

 8-7( والثمانين الخامسةوف تعرض على المجلس التنفيذي في دورته نظرت اللجنة في الوثائق اآلتية التي س )4

 ):2009 مايو/أيار

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  CE/85/5(a)      2009تقرير األمين العام عن الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة   -أوال 

  

  CE/85/5(c)    2008ة المنظمة للسنة المالية تقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدار  -ثانيا 

  

  )2007-2006(إغالق الحسابات اإلدارية للفترة المالية السادسة عشرة   -ثالثا 

  CE/85/5(d)                بعد مراجعتها

  

   من قواعد التمويل13 من النظام األساسي والفقرة 34تطبيق أحكام المادة   -رابعا 

  CE/85/5(e)              المرفقة به  

  

  الخمسين للجنة الميزانية والماليةو  الحاديةمكان وتاريخ انعقاد الدورة -سا خام
 
  

  2011-2010مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 
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 CE/85/7(a)       مشروع برنامج العمل والميزانية الذي أعده األمين العام -سادسا 
 

 توصيات لجنة الميزانية والمالية إلى المجلس التنفيذي

  

 .، كما أقرته لجنة البرنامج2011-2010مشروع برنامج العمل والميزانية المقترح لفترة السنتين  تأييد )1
 
 لتعزيز أنشطة برنامج 2007-2006باستخدام الفائض المالي من فترة سنتي في الممارسة المعهودة اإلستمرار  )2

 .2011-2010عمل 
  

لعام، وتشجيع األمين العام على المضي قدما في الخطة  المضطرد لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع االتطبيقدعم  )3

تمويل المخصص الستبدال األصول الثابتة من أجل حتياط صندوق اال، وتمكين المنظمة من استخدام للتطبيقالمقترحة 

 .معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بتطبيقأنشطة ذات عالقة مباشرة 
  

 إليجاد مخصصات لمعالجة األوضاع الطارئة خالل تنفيذ البرنامج لجنة طرحتهاالنظر في التوصية التي  )4

.  الطارئةيجري تكوين هذه المخصصات بواسطة آلية تمكن األمين العام من مواجهة األوضاع. البرنامج والميزانية

مبلغ وفقا  في المئة من كامل اعتمادات الميزانية في كل سنة، حيث يعاد تخصيص هذا ال5 على استقطاع واآللية تنطوي

ويتقدم األمين العام بتقرير إلى لجنة الميزانية والمالية عن أي إعادة . لإلحتياجات التي تسفر عنها هذه األوضاع

 .تخصيص يقوم بها على أساس هذه اآللية
  

لي تقرير األمين العام عن الوضع الما"بناء على تقييم إيجابي من لجنة الميزانية والمالية، اإلحاطة علما بوثائق  )5

تقرير "، و" من قواعد التمويل المرفقة به13 من النظام األساسي والفقرة 34تطبيق المادة "، و"2009وخطة اإلنفاق لسنة 

، والتوصية إلى المجلس التنفيذي بإجازة هذه "2008مراجعي الحسابات عن الحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية 

، واإلحاطة علما بجدول 2008لتي جرت لدى إغالق حسابات السنة المالية الحسابات، وإجازة تحويالت اإلعتمادات ا

، بموجب المادة 2009يناير / كانون الثاني1المرتبات الجديد الذي أقرته األمم المتحدة وطبقه األمين العام اعتبارا من 

 ضمن اآلجال المحددة، مع حث  للموظفين، ومناشدة كل األعضاء تسديد اشتراكاتهم للميزانيةاإلداري من النظام )1 (33

األعضاء الذين تترتب عليهم متأخرات على تسديد ديونهم إلى المنظمة بالسرعة الممكنة، وأخيرا اإلحاطة علما 

 .2009بالمعلومات حول الوضع المالي وخطة اإلنفاق لسنة 
  

دارة في منظمة األمم إستعراض التنظيم اإلداري وشؤون اإل"اإلحاطة علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة  )6

، والطلب إلى األمين العام صياغة اقتراحات للنظر في التوصيات التي قدمتها وحدة التفتيش "المتحدة للسياحة العالمية

 .المشتركة

  

، ومكتب )ST-EP (اإلحاطة علما بمشروع مراجعة حسابات مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر )7

 إلى األمين العام صياغة اقتراحات للنظر في التوصيات التي قدمها مراجع الحسابات والطلبالمنظمة في أوساكا، 

 .الخارجي
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، قبيل انعقاد 2009أكتوبر / تشرين األول3عقد اإلجتماع الحادي والخمسين للجنة في آستانا، كازاخستان، في  )8

 .الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة

  [CE/85/5(a)] 2009ع المالي وخطة اإلنفاق لسنة تقرير األمين العام عن الوض    -أوال 
  

تدارست اللجنة المعلومات التي قدمها األمين العام حول الوضع المالي الراهن للمنظمة وخطة اإلنفاق لسنة  )5

فأعربت عن ارتياحها للمستوى الجيد لإليرادات التي تم تحصيلها من االشتراكات حتى تاريخ االجتماع، حيث . 2009

وفي نفس . 20098 يورو المحدد لسنة 11670263 في المئة من مبلغ 29 يورو، أي ما يعادل 3377453بلغت 

 818857وبلغت نفقات الميزانية .  المبلغ اإلجمالينسبة مئوية مماثلةالتاريخ من العام الماضي، كان قد تم تحصيل 

. نسبة السنة الماضية في نفس التاريخليل من أدنى بق في المئة من الميزانية التي أقرت، وهي نسبة 6يورو، أي ما يمثل 

وفي ما يتعلق بخطة اإليرادات والنفقات التي وضعت على أساس توصية الجمعية العامة في قرارها الصادر عن الدورة 

السابعة عشرة، من أجل تنفيذ برنامج العمل العام وفقا للمبالغ التي يتم تحصيلها، أحاطت اللجنة علما بتقدير األمانة 

  1292000و يورو منها هي اشتراكات لألعضاء  9920000 يورو، 11212000، أي 2009للواردات المتوقعة لسنة 

 .يورو هي من اإليرادات األخرى في الميزانية التي حددتها الجمعية العامة
 
كل ، الذي قدمته األمانة لعرض اإليرادات التي جاءت على شكل اشتراكات في 1والحظت اللجنة في الشكل  )6

، 2005سنة مالية من السنوات المالية السبع الماضية، أن هناك اتجاها نحو تعاظم تحصيل االشتراكات ابتداء من عام 

 في المئة 88(مع التنويه باألداء الممتاز للسنوات الثالث األخيرة حيث تحققت النسب المئوية األعلى في تاريخ المنظمة 

لكن اللجنة اعتبرت أن هناك ). 2008 في المئة في 89 و2007المئة في  في 90 و2006 في المئة في 89 و2005في 

 ). في المئة85( باالستناد إلى متوسط السنوات المالية السبع الماضية  الذي أجرته األمانةما يبرر التقدير
  

 يورو 800000 على إيرادات بمقدار 2009إضافة إلى ذلك، ذكرت اللجنة بأنه من المتوقع أيضا الحصول في  )7

 .بتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة)  يورو142390( في المئة منها 18من تحصيل االشتراكات المتأخرة، علما أنه كان قد تم استالم 
  

 الذي عرضته األمانة بشأن إيرادات االشتراكات المتأخرة التي تلقتها في 2والحظت اللجنة أيضا أنه وفقا للشكل  )8

وع اإليرادات المتوقعة لهذه السنة من االشتراكات المتأخرة قد يزيد عما سبق تقديره السنوات السبع األخيرة، فإن مجم

لكن، نظرا لألداء غير المنتظم لهذه اإليرادات، ).  يورومليون(في الشكل المذكور، وذلك وفقا لمتوسط الفترة قيد التحليل 

 .اعتُبر أنه يستحسن أن تبقى إسقاطات هذه السنة المالية على ما هي
  

 في المئة من االعتمادات 92 كان قد حدد بنسبة 2008ولوحظ أيضا أن مستوى اإلنفاق المتوقع للسنة المالية  )9

 .التي أقرت، من أجل الحفاظ على توازن مالي إزاء اإليرادات المتوقعة، وفقا لتوصية الجمعية العامة
  

 والعليا، ُأحيطت اللجنة علما بتوصية وبالنسبة لجدول المرتبات الجديد الذي يسري على موظفي الفئات الفنية )10

 في المئة، وفقا 2.33لهؤالء الموظفين تصاعديا بنسبة " المرتب األساس"لجنة الخدمة المدنية الدولية بأن تتم مواءمة 

وأوصت . 2009يناير / كانون الثاني1للمرتبات، من أجل تطبيق هذا الجدول ابتداء من " ال خسارة وال ربح"لمبدأ 

ى المجلس التنفيذي بأن يحيط علما بجدول المرتبات الجديد الذي أقرته األمم المتحدة وطبقه األمين العام اعتبارا اللجنة إل

 . من النظام اإلداري للموظفين)1 (33، وفقا للمادة 9200يناير / كانون الثاني1من 
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لوضع المالي وخطة اإلنفاق وأوصت اللجنة إلى المجلس التنفيذي اإلحاطة علما بالمعلومات التي قُدمت عن ا )11

 .9200لسنة 

  [CE/85/5(c)] 2008ة المالية سنتقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدارة المنظمة لل  -ثانيا 
  

 مع مراجع الحسابات الهندي حول بالتعاونعرض الذي أعده مراجع الحسابات اإلسباني الاستمعت اللجنة إلى  )12

 .2008تقرير حسابات السنة المالية 
 

وأفاد األمين العام .  التي أغلقت2008ت اللجنة علما بالشرح الذي قدمه األمين العام حول السنة المالية وأحاط )13

 انخفاضنتيجة )  يورو80144.14( الذي تحقق المعتدل، حيث أبرز الفائض 2008اللجنة بنتيجة الميزانية للسنة المالية 

بفضل المستوى المرتفع لالشتراكات التي تم لكن . ابقة الست المتأخرة، مقارنة بفائض السنةمستوى تحصيل االشتراكا

 . في المئة97.61 في هذه السنة، أتيح تنفيذ الميزانية بمستوى اتحصيله

  

 منووافقت اللجنة على ما قام به األمين العام من تحويل لالعتمادات بين أقسام مختلفة ضمن الباب نفسه  )14

موافقة مسبقة من رئيس لجنة الميزانية والمالية ورئيس المجلس التنفيذي، ، وذلك ب2008الميزانية لدى إغالق حسابات 

وأوصت اللجنة إلى . [(LIII)6]من النظام المالي ومقرر المجلس التنفيذي ) ب (3-5و) أ (3-5وبموجب المادة 

 .المجلس التنفيذي بإقرار التحويالت المذكورة

  

والمعامالت المالية لتلك السنة تتماشى مع النظام المالي وبعد اإلحاطة علما بأن إجراءات وسجالت المحاسبة  )15

 .أوصت اللجنة إلى المجلس التنفيذي بإقرار هذه الحساباتومع سائر القواعد السارية، 

  

بية الدولية للقطاع العام قريبا، تقدمت األمانة بخطة عمل لتطبيق المعايير في ما يتعلق باعتماد المعايير المحاس )16

 .ة للقطاع العام في المنظمةالمحاسبية الدولي
  

. 2010يناير / كانون الثاني1وتعتبر األمانة أنه ليس من الواقعي أن تتمكن من تطبيق هذه المعايير بكاملها بحلول 

وأحاطت اللجنة علما بخطة . 2011-2010وهي، لهذا السبب، تعتزم أن تفعل ذلك بطريقة تدريجية طوال فترة السنتين 

 التكاليف ه ينبغي تقييمووافقت اللجنة على أن. تطبيق هذه المعايير بكاملها بالسرعة الممكنةمية العمل، فشددت على أه

، وأنه ينبغي، حين يعرف مقدراها، تحديد الموارد الالزمة المترتبة على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

لمجلس التنفيذي بإقرار استخدام صندوق اإلحتياط المخصص وبناء على اقتراح األمانة، أوصت اللجنة إلى ا. لتغطيتها

 .الستبدال األصول الثابتة من أجل تمويل تكلفة هذا المشروع

  

 الحسابات إلى كافة األعضاء لكي يسددوا س بتبني الدعوة التي وجهها مراجعاوأوصت اللجنة أيضا إلى المجل )17

 . من النظام المالي2-7ادة اشتراكاتهم إلى الميزانية ضمن اآلجال المحددة في الم

  

 .على العمل الممتاز الذي قاما به) إسبانيا والهند(وأعربت اللجنة عن شكرها لمراجعي الحسابات  )18
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  بعد مراجعتها) 2007-2006(إغالق الحسابات اإلدارية للفترة المالية السادسة عشرة   -ثالثا 
[CE/85/5(d)]     

  

-2010 من جدول األعمال، مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 3البند اللجنة إلى مناقشاتها في ظل أشارت  )19

، الذي بلغ 2007-2006فأحاطت علما بفائض رصيد الصندوق العام من الفترة المالية ). CE/85/7(a)الوثيقة  (2011

 . يورو830993.50
 

عمل المنظمة لفترة السنتين وناقشت اللجنة ما إذا كان من المستحسن استخدام هذا الرصيد لتعزيز برنامج  )20

2010-2011. 
  

 توزيع الفوائض ذات الصلة بالفترات واستذكرت اللجنة أن الجمعية العامة أجازت في دورتها السادسة عشرة )21

، تعاطفا، 2005-2004، و2003- 2002، و2001-2000، و1999-1998، و1997-1996، 1995-1994المالية 

- 2008، و2007-2006 و،2005-2004، و2003-2002، و2001-2000، و1999-1998على الفترات المالية 

 .، وذلك من أجل زيادة أنشطة برنامج العمل2009
  

 لتعزيز برنامج عمل المنظمة لفترة 2007-2006وبعد تدارس اقتراح األمين العام الستخدام فائض الفترة  )22

 .أوصت اللجنة إلى المجلس بالموافقة على هذا اإلقتراح، 2011-2010السنتين 
  

 من قواعد التمويل المرفقة 13 من النظام األساسي والفقرة 34تطبيق أحكام المادة   -رابعا 

  [CE/85/5(e)]به 
 

 أعضاء فاعلين، وأن 4 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي تنطبق على 13الحظت اللجنة أن أحكام الفقرة  )23

 . فيهم العضو المشارك األنتيل الهولنديةء األعضاء، بمن هؤال من19 من النظام األساسي تنطبق على 34أحكام المادة 
 

وأوصت اللجنة إلى المجلس التنفيذي بأن يحث مرة أخرى كافة األعضاء المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم على  )24

 .تسوية ديونهم مع المنظمة بالسرعة الممكنة
  

وفى بكامل تعهداته بشأن تسديد اشتراكاته حتى   قدبوليفيا بأن العضو الفاعل وأحاطت اللجنة علما مع االرتياح )25

 .السنة الجارية
  

 من 13بالنسبة للعراق، أشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامة كانت قد منحته إعفاء مؤقتا من تطبيق أحكام الفقرة  )26

 .[RES/523(XVII)] 2009 و2008قواعد التمويل، رهنا بتسديد اشتراكاته للفترة المالية في السنتين 
  

   للجنة الميزانية والماليةالخمسينو  الحادياالجتماعمكان وتاريخ انعقاد   - خامسا
  

، قبيل 2009أكتوبر / تشرين األول3في آستانا، كازاخستان، في  الخمسين  الحاديقررت اللجنة عقد اجتماعها )27

  .انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة


