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  مشروع برنامج عمل وميزانية المنظمة

  2011-2010للفترة 

  

 مشروع ميزانية البرنامج  ) أ(

   األمين العامالذي أعده

  

  

  ة من األمين العاممذكر
 
 

  المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثمانينإلى األمين العام من النظام األساسي، يقدم) 2(23لمادة عمال بأحكام ا

  . الجمعية العامة به إلى لكي يوصي،2011- 2010مشروع برنامج عمل المنظمة وتوقّعات الميزانية للفترة المالية 

  

لمراجعة، لكي تأخذ في الحسبان تطور عضوية المنظمة، ومعدل التضخم، والسعر السائد تبقى هذه الوثيقة عرضة ل

  .لصرف اليورو مقابل الدوالر عندما تنعقد الجمعية العامة
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  مشروع برنامج عمل وميزانية المنظمة

  2011-2010للفترة 

  ةـمقدم

 ما يلي من  أعدته األمانة مع مراعاة2011-2010هذا المشروع لبرنامج عمل وميزانية منظمة السياحة العالمية للفترة 

إلى  ألمم المتحدةاشاملة وجهتها توصيات يذي، فضال عن مبادئ وتوجيهات صدرت عن لجنة البرنامج والمجلس التنف

  :التوجيهات هي اآلتية. كافة وكاالت المنظومة

  على نحو أفضل احتياجات األعضاء وأولوياتهم وأن يستجيب لها؛ المشروعأن يعكس  )أ 

 أو دور غير قابل لإلستبدال؛/ والراهنة حيث للمنظمة دور قيادي والمزمنةلجة القضايا معا  )ب 

تركيز عمل األمانة على عدد قليل من المجاالت من أجل تحقيق نتائج هامة وملحوظة تعود بالنفع على   )ج 

 أكبر عدد ممكن من األعضاء؛

 س النتائج؛تعزيز نُهج اإلدارة على أساس النتائج ووضع الميزانية على أسا  )د 

 .2011-2010النمو للميزانية في فترة سنتي انعدام  الحفاظ على سياسة  )ه 

من أجل تحديد احتياجات وأولويات الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين، قامت األمانة، بدعم كامل من لجنة البرنامج، 

  :باعتماد عملية استشارية شملت اآلتي

مايو /فبراير وأيار/لفاعلين والمشاركين، أجري بين شباطمسح للمجاالت ذات األولوية بين األعضاء ا -

 ؛2008

، لمواصلة التوضيح )2008سبتمبر /مايو وأيلول/بين أيار(مناقشات خالل اجتماعات اللجان اإلقليمية  -

ولقد استكمل إقليم أوروبا هذه .  ودون اإلقليمية في بعض الحاالت،واإلتفاق على األولويات اإلقليمية

لصقل التحليل دون اإلقليمي وتحديد ، )2008ديسمبر /كانون األول(إقليمي إضافي وبندوة العملية بمسح 

  الردود المناسبة؛

، )2008نوفمبر /سبتمبر وتشرين الثاني/بين أيلول(مسح محدد لألولويات، أجري بين األعضاء المنتسبين  -

  ؛تعزيزا للنتائج التي تم الحصول عليها من األعضاء الفاعلين والمشاركين

 وبدافع من شعبة البرنامج والتنسيق،  بإشراف نائب األمين العام،عدة اجتماعات تنسيقية داخلية في األمانة -

  .وبمشاركة الممثلين اإلقليميين ورؤساء الدوائر والوحدات

ولعب . طوال عملية إعداد مشروع البرنامج، استشارت األمانة لجنة البرنامج بانتظام وحصلت منها على الموافقة

 وفي استشارة الدول األعضاء في مختلف األقاليم التي يمثلونها أعضاء اللجنة دورا أساسيا في تزويد األمانة بآرائهم

  .داخل اللجنة

مشروع برنامج العمل للفترة ) 2009فبراير / شباط25-24(أقرت لجنة البرنامج في اجتماعها السادس والثالثين 

  :ت الرئيسية اآلتية تقريبا كما عرض، مع التوصيا2010-2011
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كما يظهر في تقرير اإلجتماع السادس والثالثين للجنة البرنامج، الوثيقة (إجراء بعض التعديالت  -1

CE/85/7(b)(، لكي تتماشى األنشطة المزمعة بشكل أفضل مع األولويات التي حددتها الدول 

 األعضاء؛

إطار برنامج العمل، التي قد تطرأ آلية احتياطية خاصة لمواجهة األحداث غير المتوقعة، في إنشاء  -2

، 2009أكتوبر / من قبل الجمعية العامة في تشرين األول2011-2010بعد إقرار برنامج عمل 

  .والتي تتطلب تدخل المنظمة

  .أخذت األمانة توصيتي اللجنة في حسبانها، وهما تتجليان في هذه الوثيقة

. ا على أهداف استراتيجية، خفض عددها من أربعة إلى اثنينوكما في السنتين السابقتين، يقوم مشروع البرنامج هذ

وفي إطار كل هدف استراتيجي، . باستدامة السياحة، والهدف الثاني بالقدرة التنافسية للسياحةالهدف األول يتعلق 

  .يقترح عدد من األهداف المحددة، إضافة إلى األنشطة ذات الصلة من أجل تحقيق األهداف

 2009-2008 في البرنامج الراهن للفترة 16لس التنفيذي، تم خفض عدد األهداف المحددة من وعمال بتوصيات المج

وبذلك . 130 إلى 255وخفض عدد اإلجراءات المحددة من . 2011-2010 فقط في البرنامج القادم للفترة 10إلى 

  .تستجيب األمانة للدعوة إلى تركيز أنشطة المنظمة في عدد أقل من المجاالت

 أن يشمل مستويين من إلى التمييز بين هدفين استراتيجيين، وافقت األمانة على أنه ينبغي لبرنامج العمل القادموإضافة 

أنشطة محددة لألقاليم، بل أيضا لألقاليم ) ب(أنشطة عالمية نتائجها تهم وتنفع كل أنواع األعضاء؛ و) أ: (األنشطة

  .الفرعية كلما أمكن

تلبية احتياجات بلدان منفردة بصورة محددة في إطار البرنامج، بسبب ما يعرف   يمكنه الووافقت اللجنة أيضا على أن

بواسطة أنشطة للمعونة اإلنمائية هذه اإلحتياجات ينبغي أن تعالج، كلما أمكن، . جيدا عن القيود المفروضة على الميزانية

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة . سب توافرهال من مصادر خارجية ال تدخل في الميزانية، بحوبعثات تقنية محددة تمو

  .إلى كل من األمانة والدول األعضاء بمواصلة تحديد مصادر لتمويل هذا النوع من أنشطة المعونة

  الهدفان اإلستراتيجيان للبرنامج

 احتياجات الهدفان اإلستراتيجيان المقترحان، كما أقرهما المجلس التنفيذي مبدئيا في دورته السابقة، يحاوالن تلبية

). الهدف باء(ومتطلباتهم اإلنمائية، أو تلبية احتياجاتهم على المدى الطويل ، )الهدف ألف(األعضاء على المدى القصير 

  :ويمكن تلخيصهما على النحو اآلتي

  :تساعد األمانة أعضاء منظمة السياحة العالمية في ما يلي

  اح أكبر في إدارة وتسويق صناعة السياحة القائمة،، من أجل إحراز نجتعزيز القدرة التنافسية  :الهدف ألف

، لكفالة تنمية سياحية طويلة األمد تزيد من مساهمتها في اإلقتصادات الوطنية النهوض باإلستدامة  :باءالهدف 

  .وفي تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
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إجراءات األجل القصير تؤثّر أيضا على  أل،ن الواحد عن اآلخرليسا مستقلّين الهدفين اإلستراتيجيي ومن الواضح أن ن

ولذلك يمكن القول أن التمييز بين الهدفين اإلستراتيجيين هو لمقتضى البرمجة . اإلنماء األطول أجال وعلى أداء السياحة

  الدوائر والوحداتفإن كلفقط، وبالتالي ال يجوز النظر الى هذا التمييز كخطّ فاصل في عمل األمانة، بل بالعكس 

سعى الى سلوك نهج شامل في تسيير عملها بإقامة الروابط الضرورية بين إجراءات األجل القصير واإلجراءات ست

    .األطول أجال

  :أكثر تفصيال كما يلي يمكن صياغة الهدفين اإلستراتيجيين بشكل 

دى الدول لقدرة التنافسية للمنتجات السياحية لل  متواصليهدف الى تحسين ) :ألف(الهدف اإلستراتيجي  -

تقنيات  البشرية، وتعزيز ا السياحية، وتحسين مواردهها مقاصدوامتياز طريق ترقية جودة ، عناألعضاء

 على ة البلدان األعضاء في مخيلة الجمهور، ومساعدالوجه السياحي لكل بلدإعالء شأن ع مالتسويق 

التقييم  وتوقعات األسواقو سواقاتجاهات األب تتعلق بمعلومات وبيانات محدثة امواجهة األزمات، ومده

  الحركة االقتصادية؛نتائجالدقيق إلسهام السياحة في 

 يهدف الى زيادة إسهام السياحة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، السيما ) :باء(الهدف اإلستراتيجي  -

، البيولوجيالتنوع في تخفيف وطأة الفقر وحماية البيئة، بما في ذلك مواجهة تحديات تغير المناخ وصون 

توسيع نطاق المنافع ل  السياحية في االقتصاد المحلي للمقاصديسياحنشاط الوأيضا الدمج الكامل لل

 .ذوي المصالح السياحية أكبر من تستفيد منها طائفةاالقتصادية لكي 

 اإلنمائية، المعونة: ، مثال 2009-2008كأهداف منفصلة في برنامج العمل   المتقاطعةالمجاالتبعض ت ظهرو

القطاعين العام والخاص، وما االتصاالت، المنشورات، تعميم المعرفة، اإلعالم، وثائق اإلعالم، الترويج للشراكة بين 

 في فترة مجاالت األنشطة كل تعمم علىسوف وبالتالي، . المنظمة في عمل وسائل وأدوات وكلّها تعتبر حقّا .شابه

  . 2011-2010السنتين 

األهداف العشرة ، و الهدفين اإلستراتيجيينت اآلتية، نعرض مشروع البرنامج بصيغة مقتضبة تشمل وفي الصفحا

وقد أعدت .  المرتبطة بها، مع مخصصات الميزانية المقترحة لكل من الميادين األربعينومجاالت األنشطة، المحددة

 ميادين النشاط، والنتائج المنتظرة من كل منها،  في كل ميدان مناالجراءات المحددة وثيقة أكثر تفصيال تبين األمانة

 في المنظمةوستوضع هذه الوثيقة التفصيلية في تصرف كل أعضاء . ومؤشرات قياس نتائج كل إجراء خاص بحد ذاته

 في دورته المجلس التنفيذيوضع أيضا بتصرف أعضاء توس. البرنامج على المجلس التنفيذي بعد موافقة الجمعية العامة

  .راهنةال
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 تعزيز القدرة التنافسية : الهدف اإلستراتيجي ألف

، وتعزيز قابلية مقارنة )STS( إنشاء وتطوير أنظمة وطنية لإلحصاءات السياحية تسهيل :1الهدف المحدد ألف 

  اإلحصاءات السياحية والتحليل اإلقتصادي الكلي لألنشطة السياحية

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

، وتوطيد قابلية مقارنة )IRTS 2008(تنفيذ التوجيهات الجديدة بشأن اإلحصاءات السياحية ألجل  هداية :1-1ألف 

  البيانات السياحية األساسية دوليا

195,000 

 20,000   وتسهيل التحليل اإلقتصادي الكلي لألنشطة السياحية) TSA(تعميم بيانات حساب السياحة الفرعي : 2-1ألف 

 TSA (   260,000(  تقنية للدول األعضاء في مجال اإلحصاء السياحي وحساب السياحة الفرعيمساعدة: 3-1ألف 

 28,000 ألمم المتحدةا منظمومةالتعاون في مجال اإلحصاءات ضمن : 4-1ألف 

 
 

 توفير معلومات محدثة للدول األعضاء حول اتجاهات األسواق والتوقعات :2الهدف المحدد ألف 
 

  زانيةالمي مجال األنشطة

 )يورو(

التطورات واألوصاف الحالية للمقاصد السياحية ولألسواق : االتجاهات والتوقعات على األمد القصير : 1-2ألف 

   المولّدة

145,000 

 70,000  االتجاهات والتوقعات على األمد الطويل: 2-2ألف 

 80,000   على أساس سنويدةألسواق الموراالتجاهات والتطورات في ا: 3-2ألف 

 125,000  تصميم منتجات سياحية جديدة: 4-2ألف 

 

 لدول األعضاء لوتقديم مساعدة  تقنّيات تسويق وترويج مبتكرةتحديد :3ألف الهدف المحدد 
 

  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 30,000  التسويق االستراتيجي للسياحة تخطيط: 1-3ألف 

 61,000  )ر اإلنترنتعب(تقنيات التسويق اإللكتروني : 2-3ألف 

في مخيلة سياحية حسنة تكوين صورة   بما فيهالعالمات التجارية، رفع قدرة اإلعالم والتبليغ،إعالء شأن : 3-3ألف 

  الجمهور

60,000 
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بناء على طلب   ...تقييم أنشطة هيئات السياحة الوطنية، الخ / شرائح أسواق السياحة : 4-3ألف 

البلد المستضيف 

الذي يتحمل 

 الكلفة

   القدرة التنافسية وتوفير المساعدة المفيدة لألعضاءتعزيز العوامل التي تساعد على تحديد :4الهدف المحدد ألف 

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 50,000   في نقل المسافرين والفعاليةتحقيق األمان : 1-4ألف 

 الدراسات والمشاريع والمعونة والتدريب لصالح تسهيل الحوار بين القطاع الخاص والحكومات عبر: 2-4ألف 

  القطاعين العام والخاص

70,000 
 

 20,000   االبتكار في مجال السياحة: 3-4ألف 
 

لسياحة في مخيلة الجمهور، وألهمية السياحة؛ ابتكار شعارات دعائية حسنة لصورة لتكوين الترويج : 4-4ألف 

 استراتيجية فعالة

263,000 

 150,000  العامةرسم السياسةاندة األعضاء في مس: 5-4ألف 

 

 المخاطر العالمية والمحلية المتعلقة بالسياحة وتخفيف رصدعلى  مساعدة األعضاء :5الهدف المحدد ألف 

  األمم المتحدةمنظومة؛ تصميم وتخطيط وإرساء أنظمة لتدّبر األزمات والتنسيق مع حّدتها

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 24,000  مساندة جهود تدبر األزمات السياحية على الصعيد الوطني : 1-5ف أل

وإجراءات ووسائل لتخفيف حدة األزمات، وتصميم وإرساء مساندة األعضاء في وضع استراتيجيات : 2-5ألف 

   للقطاع السياحيمالئمةأنظمة لتدبر األزمات 

165,000 

 55,000  زمات على الصعيد الوطني تدبر األ: مساعدة طارئة لألعضاء : 3-5ألف 

  

األعضاء في تقييم الدول إرساء وسائل إدارة المعرفة في مجال السياحة ومساعدة  :6الهدف المحدد ألف  

 احتياجاتها في مجال التعليم والتدريب والنظر في سبل كفاية هذه االحتياجات

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 86,000  ة المعرفةإرساء وسائل إدار: 1-6ألف 

 لجمع وتبويب وثائق االعالم، ةتقاسم مهارة إدارة المعرفة والمعلومات، وتزويد األعضاء بخدمات فعال: 2-6ألف 

  انونية للسياحة  لقابما فيه الجوانب 

53,000 
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  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 85,000  تقييم االحتياجات في مجال التعليم والتدريب والتخطيط لها  : 3-6ألف 

 360,000 1 سبل كفاية احتياجات األعضاء في مجال التعليم والتدريبالنظر في: 4-6ألف 

 30,000 وبناء قدرات) TSL(تصميم وتنفيذ وسائل تعليم مدعومة بالتكنولوجيا : 5-6ألف 

 5,000 2استعمال أدوات التعليم في المعونة اإلنمائية: 6-6ألف 
 

 TedQual ( 70,000تدكوال ( مجال السياحة نظام ضمان الجودة لبرامج التعليم والتدريب في: 7-6ألف 
 

 30,000 )المنشورات الورقية واإللكترونية(منظمة التسهيل نيل الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين لنتائج بحوث : 8-6ألف 
 

 150,000 مساندة األعضاء في رسم السياسة العامة: 9-6ألف 

 

 النهوض باإلستدامة : الهدف اإلستراتيجي باء

تسهيل اندماج معايير اإلستدامة والجودة في السياسات السياحية والخطط اإلنمائية  :1هدف المحدد باء ال

 الوطنية واإلقليمية والمحلية، وتطبيق هذه المعايير على أنواع مختلفة من المقاصد

 ، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيقهاالسياحية

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

لقيام بالبحوث، ووضع األدلة، وتقديم التدريب للموظفين الوطنيين والمحليين وغيرهم من أصحاب ا: 1-1باء 

  المصالح السياحية بشأن سياسات وأدوات السياحة المستدامة

30,000 

 250,000  تسهيل استعمال سياسات وأدوات السياحة المستدامة، بما فيه المؤشرات : 2-1باء 

 45,000   في تنمية السياحة الروحيلتراث رفع حصة إسهام ا: 3-1باء 

كفالة اإلستدامة اإلجتماعية والثقافية للسياحة، مع تركيز خاص على المجتمعات  :2الهدف المحدد باء 

 المحلية، وتوفير اإلرشاد للتنفيذ العملي للمدونة العالمية آلداب السياحة

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 اإلرشاد لمقتضى التنفيذ العملي للمدونة العالمية آلداب السياحة ولمتابعة سير التنفيذ، مواصلة توفير: 1-2باء 

بالتعاون مع ) TOURpact.Global Compact Initiative( المسماة تور باكت اإلتفاق العالميوإرساء مبادرة 

  ) UN Global Compact(مبادرة السياسات االستراتيجية المنبثقة عن األمم المتحدة 

110,000 

توفير فرص اجتماعية واقتصادية للنساء في تنمية السياحة، السيما في البلدان النامية، والترويج لتعزيز : 2-2باء 

  مكانة النساء بفضل سياسات مالئمة  

20,000  

                                                      
  .  إن األنشطة التي تقوم بها األمانة في هذا المجال ستكمل باألنشطة التي تجريها مؤسسة تيميس 1
  . من ميزانيات مشاريع المعونة اإلنمائية الخارجية، أو من أنشطة تمويل ذاتية 2
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  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

ي الجنس(الخاص في حماية األطفال والنساء من اإلستغالل وزيادة التوعية واضطالع القطاعين العام : 3-2باء 

  المقاصد السياحية والمؤسسات، السيما في البلدان الناميةبواإلتجار غير المشروع ) وغيره

20,000  

 100,000  3دعم مشاريع التعاون التقني: 4-2باء 

تعميق المعرفة بمساهمة السياحة في تخفيف حدة الفقر، وتوزيع هذه المعرفة على  :3الهدف المحدد باء 

جتمعات المضيفة، من أجل تعزيز صياغة السياسات مختلف أصحاب المصالح والم

 من قبل اإلدارات الحكومية والممارسات اإلدارية من قبل الشركات

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 100,000      ذلكورفع مستوى إسهام السياحة في  الفقر تخفيف حدةدمج السياحة في استراتيجيات : 1-3باء 

   4معونة اإلنمائية حول تخفيف حدة الفقر، بما فيه مشاريع السياحة المستدامة إلزالة الفقردعم مشاريع ال: 2-3باء 

  

100,000 

عبر تحسين فهم العالقة بين تغّير المناخ والسياحة، " دافوس"الترويج لعميلة  :4الهدف المحدد باء 

د مجهولتخفيف، واإلسهام في وتسهيل صياغة وتنفيذ سياسات وتدابير التكّيف وا

 حول تغير المناخالتشاور فضل المنّسق بألمم المتحدة ا

 
  الميزانية مجال األنشطة

 )يورو(

 ، تغير المناختأثيرات: حول ومن بناء القدرات ومن أنشطة تعميم المعارف إجراء المزيد من البحوث : 1-5باء 

   والتدابير المالئمة لمواجهته والسياسات

50,000 

 44,000   تأثيرهتخفيف وتدابير  مع تغير المناخلتكيفمور ار النموذجي ألمواصلة اإلختبا: 2- 5باء 

  

                                                      
  .عم القطاعي وصياغة المشاريع فقط ال غير؛ أما مشاريع المعونة اإلنمائية، فتمويلها خارجي هذا البند يغطّي تكاليف بعثات الد 3

  . هذا البند يغطّي تكاليف تحديد البعثات وإنتاج الكتب فقط ال غير؛ أما مشاريع السياحة المستدامة إلزالة الفقر، فتمويلها خارجي  4
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 مرفق
 

 مجاالت األنشطةالبرنامج  وتوزيع الميزانية على األقاليم وعلى 
 

 )يورو( توزيع الميزانية على األقاليم) أ(
 
  فريقياأ

 90,000 :دعم السياسة العامة لألعضاء ) 1

 000505, ...) :، حلقات العمل، الخ البعثات(األنشطة التقنية ) 2

 595,000 
  القارة األميركية

 55,000 :دعم السياسة العامة لألعضاء ) 1

 000285, ...) :البعثات، حلقات العمل، الخ (األنشطة التقنية ) 2

 340,000 
  المحيط الهادئ/ آسيا 

 55,000 :دعم السياسة العامة لألعضاء ) 1

 000337, ...) :البعثات، حلقات العمل، الخ (ة األنشطة التقني) 2

 392,000 
  أوروبا

 75,000 :دعم السياسة العامة لألعضاء ) 1

 000240, ...) :البعثات، حلقات العمل، الخ (األنشطة التقنية ) 2

 315,000 
  الشرق األوسط

 25,000 :دعم السياسة العامة لألعضاء ) 1

  000253,  ...) :ات، حلقات العمل، الخ البعث(األنشطة التقنية ) 2

 278,000 
 

  :الملخّص 

 300,000 :دعم السياسة العامة لألعضاء ) 1

 00020,61, ...) :البعثات، حلقات العمل، الخ (األنشطة التقنية ) 2

 1,920,000 :مجموع جزئي، أنشطة المستوى االقليمي 

  زائد

 1,689,000 :لتي تستفيد منها كل األقاليم مجموع جزئي، أنشطة المستوى العالمي، ا

 يورو 3,609,000 2010/2011الميزانية الكلية لبرنامج العمل الخاص بالسنتين 
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 5مجاالت األنشطةتوزيع الميزانية على ) ب(

 )يورو( القدرة التنافسية: الهدف ألف 
  

   الدولية وحساب السياحة الفرعياإلحصاءات : 1ألف 

 274,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (مية أنشطة عال

 000229, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم 

 503,000 
  اتجاهات وتوقعات األسواق : 2ألف 

 275,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000145, قاليم أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األ

 420,000 
  تقـنيات التسويق والترويج المبتكرة : 3ألف 

 60,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 00091, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم 

 151,000 
  تعزيز القدرة التنافسية : 4ألف 

 363,000 ...)  منشورات، محافل عالمية، الخ بحث وتطوير،(أنشطة عالمية 

 000190,بما فيه دعم السياسة العامة لألعضاء  أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم،

 553,000 
  تدّبر المخاطر واألزمات : 5ألف 

 84,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000160, : األقاليم وفروع األقاليم أنشطة ميدانية في

 244,000 
  بناء قدرة إدارة المعرفة والتعليم : 6ألف 

 339,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000530,بما فيه دعم السياسة العامة لألعضاء  أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم،

 869,000 
 )القدرة التنافسية(موع جزئي، الهدف ألف مج

 1,395,000 ...)بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000,3451, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم

 2,740,000 
 
  

                                                      
  .ية دواتئر وأقسام أمانة منظمة السياحة العالمية ميادين النشاط ال تتطابق بالضرورة مع هيكل 5
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 )يورو( االستدامة : اءالهدف ب
  
  االستدامة والجودة : 1 باء

 100,000 ...) وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ بحث (أنشطة عالمية 

 000225, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم 

 325,000 
  الجوانب االجتماعية والثقافية واألخالقية للسياحة : 2 باء

 120,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000130, قاليم وفروع األقاليم أنشطة ميدانية في األ

 250,000 
  السياحة وتخفيف الفقر : 3 باء

 10,000 ...) بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000190, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم 

 200,000 
  السياحة وتغّير المناخ : 4 باء

 64,000 ...) ر، منشورات، محافل عالمية، الخ بحث وتطوي(أنشطة عالمية 

 00030, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم 

 94,000 
 )االستدامة(مجموع جزئي، الهدف باء 

 294,000 ...)بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000575, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم

 869,000 
  

 3,609,000 باء+  ألف  االستراتيجيينالمجموع للهدفين

  
 :               لخص مال

 1,920,000 ...)بحث وتطوير، منشورات، محافل عالمية، الخ (أنشطة عالمية 

 000689,1, أنشطة ميدانية في األقاليم وفروع األقاليم

  يورو3,609,000 2010/2011سنتين الميزانية الكلية لبرنامج العمل الخاص بال
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  مشروع ميزانية منظمة السياحة العالمية

  2011-2010للفترة 
  

 في دورتها الرابعة A/RES/433(XIV) رقم الجمعية العامة عمال بقرار يورو بعملة المشروع الميزانيةوِضع  )1

 1وهي العملة المعتمدة لدى المنظمة، منذ  ،ييتم إعدادها بعملة االتحاد األوروب وهي الميزانية الخامسة التي .عشر

  .، في محاسبتها وميزانيتها واالشتراكات التي تسدد لها2002يناير /كانون الثاني

  : كما يلي أبواب الى أربعة 2011-2010وقُِسمت المقترحات للفترة 

  برنامج العمل:    األولالباب

  األجهزة التنفيذية واالجتماعات:   الثانيالباب 

  خدمات دعم البرنامج ومخصصات أخرى في الميزانية:   الثالث  الباب

    احتياطيةمخصصات :  الرابعالباب 

2 (   في برنامج العمل ينالمدرج الهدفين االستراتيجيين للسنتين المقبلتين يقترح لكل من مشروع الميزانيةإن 

  . ف التشغيلية معاوالتكاليالموارد البشرية والمالية الضرورية لتغطية تكاليف الموظّفين 

مباشرة لألنشطة  المحددةغطّي التكاليف من الهدفين االستراتيجيين ت لكل  المقترحةالموارد البشرية والمالية  ) 3

، فهي لم تبين  في الباب األولدعم لكل نشاطأما التكاليف غير المباشرة أو تكاليف ال. إلنجازها والضرروية المناسبة لها

  . الثاني والثالثالبابيناليف المباشرة لألنشطة المدرجة في ألنها جزء من التك

برنامج وميزانية المنظمة بالمقارنة مع  2011-2010للفترة المعد الميزانية /ثمة تغييرات في هذا البرنامج  ) 4

 توصياتصوص حسبانه على وجه الخوقد أخذ في (فطبقا للهيكلية الجديدة التي اقترحها األمين العام . للفترة السابقة

وفرادى األعضاء الذين أجابوا عن المسح الذي أجري حول ، والفريق االستراتيجياللجان اإلقليمية، ولجنة البرنامج، 

 بدال من اثنين بشكل فارق يتمحور حول هدفين استراتيجيين )برنامج العمل( األول الباب أعيدت صياغة، )برنامج العمل

دوائر أو األقسام أو الوقد يستلزم كل من هذه األهداف إسهامات من مختلف . ة في الميزانيات السابقة أهدافأربع

 المتعلق بإدارة المقاصد 4 القسم  أن، حيث9 الى 10 األول من الباب أقسامكما خُفِّض عدد .  المعنية بالبرنامجالوحدات

الثالثة التي  تنسيق عمل المجالس  المتعلق باألعضاء المنتسبين لتحسين3 القسمُأدرِج في  2009-2008 ميزانية ضمن

أو اللجان اإلقليمية، بل يتوقع منها /إضافة إلى ذلك، يشَجع مختلف دوائر البرنامج و. ألعضاء المنتسبينتدير شؤون ا

وتكمن مبررات هذا التغيير في تعزيز المزيد . فعال، أن تتعاون في أنشطة محددة من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية

ولإلشراف على هذه العملية، . ضافر بين مختلف أقسام األمانة، وفي تجنب ما ال يلزم من اإلزدواجية والتداخلمن الت

 المدير الجديد للبرنامج والتنسيق، تحت إشراف سوف يتم في المستقبل إدارة كل مجال موضوعي من قبل رئيس دائرة، 

 يالحظ أن تكلفة األنشطة يمكن تحديدها ليس على ومن وجهة نظر الميزانية، سوف. وهي وظيفة استحدثت مؤخرا

مستوى الدائرة فقط، بل على المستوى اإلجمالي أيضا، مع تغطية اإلسهامات من كل الدوائر المضطلعة وكذلك من 

   .الشركاء الخارجيين
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  :الهيكل المؤسسي الضروري لتنفيذ برنامج العمل هو كاآلتي  ) 5

 إدارة البرنامج والتنسيق .0

 األسواق .1

 المعلومات واالتصاالت .2

 األعضاء المنتسبون والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص .3

 التعليم، التدريب، وإدارة المعارف .4

 التنمية السياحية المستدامة .5

 المعونة اإلنمائية .6

 األنشطة اإلقليمية .7

 منظومة األمم المتحدة .8

  المؤتمرات التقنية .9

. مم المتحدة بات يعتبر من اآلن فصاعدا نشاطا برنامجيا بامتيازتجدر المالحظة أن التعاون مع منظومة األ  ) 6

وذلك يستند إلى اعتبار أنه يشمل، باإلضافة إلى مسائل إدارية محددة وذات صلة بالنظام األساسي، مشاركة منظمة 

نمائية، وإنشاء وإدارة السياحة العالمية في لجنة األمم المتحدة البرنامجية الرفيعة المستوى، ومجموعة األمم المتحدة اإل

شبكة األمم المتحدة للتبادل السياحي، وتقديم تقارير دورية عن السياحة ومسائل ذات صلة إلى الجمعية العامة لألمم 

المتحدة والهيئة المتفرعة عنها، أي المجلس االقتصادي واالجتماعي، إضافة إلى التعاون الموضوعي المحدد على أساس 

 23ما هو ملحوظ في اتفاق التعاون والعالقات بين منظمة السياحة العالمية واألمم المتحدة في مشترك بين الوكاالت، ك

وسوف يستمر هذا القسم باالعتماد على دعم مكتب الممثل الخاص لمنظمة السياحة . 2003ديسمبر /كانون األول

   .العالمية لدى األمم المتحدة في نيويورك

ال تقتصر على ) 4 -الباب الثاني(مرات والترجمة والطباعة واالستنساخ لوحظ أيضا أن أنشطة خدمة المؤت  )7

اجتماعات األجهزة التنفيذية في المنظمة، بل أنها تشمل أيضا تنظيم وعقد اجتماعات مختلفة تتعلق بالجوانب التقنية 

ولهذا . سياحة، وغيرهاوبجوانب السياسات في السياحة، مثل المنتديات البرلمانية، والمؤتمرات حول االقتصاد في ال

، وسوف تتولى مسؤوليتها المباشرة وتقوم 10 القسم -في الباب األول" المؤتمرات التقنية"السبب، أنشئت وحدة باسم 

  .بإدارتها رئيسة خدمة المؤتمرات، علما أنها رسميا تشكل جزءا من برنامج العمل

 باستحداث باب رابع  في هيكلها الرئيسيا جديدا تضم باب2011-2010يضاف الى ذلك أن الميزانية للفترة   ) 8

الطارئة  العرضيات احتياطية لها لتغطية مخصصات أن تحتسب المنظمةيدرِج مخصصات في الميزانية يتوجب على 

 1الواجبة التطبيق ابتداء من ) IPSAS( مؤسسات القطاع العام الدولي المنطبقة علىطبقا لما تقتضيه مقاييس المحاسبة 

، نوعان رئيسيان من المخصصات اإلحتياطية حددت، 2011-2010وبالنسبة للفترة . 2010يناير /ن الثانيكانو

   :الميزانية مقاييس المحاسبة المشار إليها، وُأدرجتا في الباب الرابع من تستوجبهما

 نتي الميزانيةعن فترة سبعد تقاعد الموظفين، بمبلغ االستحقاق  احتياطية لتغطية التأمين الطبي مخصصات 

 ؛) يورو400 000(
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عن فترة سنتي بمبلغ االستحقاق ، إنتهاء خدمتهم الموظفين الى أوطانهم بعد إعادة احتياطية لتغطية مخصصات 

 ). يورو200  000( الميزانية

توقع أوال، ي.  لدى إعداد المشروع الحالي للبرنامج والميزانية الثالثأخذت في الحسبان الفرضيات االقتصادية  ) 9

 نعضواينضم إلى المنظمة  عضو فاعل من مجموعة كبار المساهمين في الميزانية، وأن المنظمةينسحب من أن 

 من األعضاء، لكن  للجمعية العامة، ما يعمم تكلفة العضوية على عدد أكبرة عشرالثامنة بحلول الدورة ناديجدن فاعال

-2010للفترة المالي  التضخم  ٪  سنويا نسبة2.5 أن تبلغ حوالي من المتوقعثانيا، .  اإلجمالياإليرادمع تقليل حجم 

باالستناد الى متوسط توقعات التضخم الصادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية مختلفة والمعروضة في اللوحة  2011

  : التالية 

  
  2011-2010معدالت التضخم المالي المتوقعة في إسبانيا للفترة 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

 توقعات توقعات توقعات فعلية/تقديرية فعلية :المصدر 

  وزارة المالية اإلسبانية 

)PGE - 2009( 

INE  
4,2 

INE 
1,4 

 
2,5  
 

 
2,5* 
 

 
2,5* 

  صندوق النقد الدولي 

)World Economic Outlook - October 2008( 

4,3 3,6 2,2 2,2* 2,2* 

  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

)Economic Outlook - June 2008(  

2,8 4,6 3,0 3,0* 3,0* 

 *Eurostat - November 2008( 2,8 4,2 2,1 2,8 2,8(المفوضية األوروبية 

 1,3 1,1 1,5 2,6 ال ينطبق )سويسرا(مكتب األمم المتحدة في جنيف 

إسقاط معطيات صندوق النقد (مكتب األمم المتحدة في جنيف 

 ** )الدولي على إسبانيا
 1,9 1,6 2,2 ال ينطبق طبقال ين

 2,5 2,4 2,4  المتوسط

  . ممددة على فترة اإلسقاط2009 توقعات *

يبقى ثابتا طيلة الفترة مع إبقاء فارق التضخم المسقط على إسبانيا بناء على معطيات " يورو/فرنك سويسري"على افتراض أن سعر الصرف  **

  .صندوق النقد الدولي

 ثالثا، كان .٪  سنويا 2.5رفع اشتراكات األعضاء بنسبة  أن الحذر والمعقولية يوحيان ب إلىاله نتيجة التقديرات أعتشير

  سعر الصرفافترضنا وإذا.  دوالر أميركي1.43=  يورو 1: دوالر في زمن إعداد هذه الوثيقة /سعر الصرف يورو

بيا بأسعار معاكسة للعمالت يبدو منخفضا فإن خطر تأثر االستقرار المالي للمنظمة سل دوالر أميركي، 1.49=  يورو 1

وبالفعل، فإن قوة اليورو المستمرة في األسواق الدولية، وواقع أن معظم نفقات المنظمة تصرف حاليا . بشكل مقبول

وهذا األمر ال يمكن أن . بالعملة األوروبية الواحدة، يضفي درجة هامة من الحماية ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف

  . بعودة الدوالر إلى اإلرتفاع كثيرا ولفترة طويلةيـقوض إال

بلغ  ي2011-2010 فترةلل برنامج العمل، نرى أن المقترحات لميزانية 1 ةوحــلــلكما هو مبين في ا  ) 10

البالغ مقدارها و 2009-2008 المعتمدة للفترة للميزانية ٪ 5.7 بارتفاع إسمي قدرهأي  يورو، 26 546  000 مقدارها

أنظر ( أخذنا في الحسبان التضخم المالي إذا ٪ 0.64 بالضبط االرتفاع الفعلي هوغير أن .  يورو25 110 000
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 المدرجة في الباب الرابع من  الطارئة العرضياتمخصصات أخرجنا من الحساب إذاواآلن . )3 ةوحــلــلا

 االرتفاع االسمي، كما هو مبين في اللوح  السابقة، فإنالميزانيةالتي لم تكن موجودة في )  يورو600 000 (الميزانية

  . ٪1.76 ٪، أي أن ال ارتفاع بل انخفاض بنسبة 3.3التالي، هو 

 
 االرتفاع الحقيقي  االرتفاع اإلسمي  2010-2011  2008-2009  

  -  ٪1.76   ٪3.3  25 946 000   25 110 000  المخصصاتإدخال الميزانية قبل 

      600 000  ---          االحتياطيةالمخصصات

   ٪0.64   ٪ 5.7  26 546 000  25 100 000  المخصصاتالميزانية بعد إدخال 

  

 متساويا، فكل قسم تغير مقداره وفقا لالرتفاع  الميزانية لم يكنمختلف أقسامفي باألرقام الجارية االرتفاع   ) 11

بين حسابية رى أيضا تحويل بنود وج.  في التكاليف وفي تكاليف التشغيل والموظفين المنطبقة على كل قسمالمقدر

وأدى ذلك الى ارتفاعات في مخصصات بعض األقسام .  للحسابات إعادة تنظيميدّل علىاألمر الذي األقسام، 

 ومعظم الموارد البشرية والمالية للمنظمة محشودة في تسعة ميادين أو أقسام. وانخفاضات في مخصصات أقسام أخرى

  . رنامج العملــ ب -رنامج الرئيسي ــالب: اب األول ــــــالب درجة فيم

 من ٪ 54.05 يورو، أي 14 349 000 )برنامج العمل/رنامج الرئيسيالب( األول بابالمخصصات  مقدار بلغ  ) 12

 2009-2008 عما كانت عليه في ميزانية ٪ 3.6  نسبة ارتفاعهاوبلغت، )2 ةوحــلــلاأنظر (مجموع الميزانية 

  .)1 ةوحــلــلاأنظر (

. ٪ 0.3أي بانخفاض  يورو، 348  000 ) واالجتماعاتاألجهزة التنفيذية(الباب الثاني بلغ مقدار مخصصات   ) 13

 كل من األمين العام ونائب األمين العام الى وطنه عودةتعويض سفر ويعزى االنخفاض الى إلغاء نفقات مرتقبة لتغطية 

 من الباب الثاني 5 وكان القسم .2009-2008 فيما يخص الفترة ةر الثامنة عشالجمعية العامة خالل عند انتهاء واليته

 بصفتها وكالة متخصصة تابعة منظمة السياحة العالمية لتغطية تكاليف مشاركة 2005-2004للميزانية قد ُأدِخل في 

 التفتيش وحدة و الدولية،الخدمة المدنيةلجنة كل من مة األمم المتحدة، السيما اإلسهامات المالية المستحقة لولمنظ

 على 2011-2010وقُدرت ميزانية هذا القسم لفترة السنتين . المشتركة، ومجلس الرؤساء التنفيذيين ألمور التنسيق

التطورات الممكن توقعها في  في فترة السنتين السابقتين، وهي تأخذ في الحسبان منظمة السياحة العالميةأساس تجربة 

    .  والهيئات والصناديق المنتمية الى أسرة األمم المتحدة، السيما في ميدان األمناقتسام التكاليف بين الوكاالت

 249 000 )خدمات دعم البرنامج ومخصصات أخرى في الميزانية (الثالثالباب بلغ مقدار مخصصات   ) 14

اعتمادات مالية ، ويعزى هذا االنخفاض الى نقل 2009-2008عما كانت عليه في ميزانية  ٪ 6.1أي بانخفاض يورو، 

الباب الثالث الخاص بالحواسيب في  4من الباب األول الى القسم ) بند من بنود الخدمة العامة (الموظفينلصالح 

  . إعادة تنظيم األمانة، وذلك بسببواتصاالت الحواسيب

15 (   يبلغ  211-2010 األعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين لفترة السنتين إسهامات الميزانية من إيراداتإن

 بنسبة يعكس ارتفاع وهذا، بالمقارنة مع لفترة السابقة ٪ 3.6 يعادل راكمت، أي بارتفاع م يورو23 067 000 امقداره

ذ في الحسبان األعضاء  مع األخ2009المقدرة لسنة المالية  اإلسهامات أساس على  مالي إفراديا٪ على كل إسهام 2.5
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 بالنسبة لألعضاء الحاليين هو في لإلسهاماتن االستنتاج أن ارتفاع الحجم اإلجمالي وبالتالي يمك. 6نسحبينالجدد والم

  . ٪ للفترة المعنية0.0الحقيقة 

  

   الماليةتغّير مقادير اإلسهامات
  السعر  2009

2.5٪  

  الحجم

   أعضاء-+/

  السعر  2010

2.5٪  

  الحجم

   أعضاء-+/

2011  

000 213 11  000 280  000 102 -  000 391 11  000 387  0  000 676 11  

  

 المطلوب من المالي المجهود األمين العام لم يفت، 2011-2010 مشروع الميزانية لسنتي ه تقديمعند  ) 16

 بسبب قوة اليورو، ما  عمالتها خالل السنتين الماضيتينوهذا ينطبق خصوصا على البلدان التي انخفضت. األعضاء

  . أدى إلى زيادة االلتزامات المالية المترتبة

 بوكاالت أخرى اذا قورنت" ذات تكلفة منخفضة"وعلى الرغم من ذلك، ال تزال منظمة السياحة العالمية منظمة   ) 17

فمنظمة السياحة العالمية، التي بالكاد يتجاوز عدد موظفيها المئة . أربعة آالف عدد موظفيها يبلغ  قدتابعة لألمم المتحدة

وهذا واضح بصورة خاصة . دا ماليا هامشيا من البلدان الرئيسية المساهمة فيهافي المقر بمدريد، ال تتطلب حقا إال جه

، فإن عدد 1987-1986 السابق الذي تحقق في 120ر بأنه في حين يرتفع عدد الموظفين تدريجيا إلى  مستوى حين نذكّ

 إلى 2011-2010د في ع أن يصل هذا العدتوقَّ عضو فاعل، في حين ي100األعضاء في ذلك الحين لم يكد يصل إلى 

 لكن مع ذلك، بالنظر الى الوضع الراهن لألزمة االقتصادية العالمية، قرر األمين العام أالّ يزيد عدد . دولة عضو154

2009-2008بقي الوظائف كما كانت في ميزانية الموظفين وأن ي.  

ل دائما، ضرورة الحفاظ على توازن ، أخذ األمين العام في اعتباره، كما يفع2011-2010ولدى وضع ميزانية   ) 18

 في المئة من مشروع 70وإن حجم ما يسمى بتكاليف ثابتة تبلغ حوالي . سليم بين تكاليف الموظفين والنفقات األخرى

بل العكس هو الصحيح، ألن جزءا كبيرا من برنامج المنظمة هو دائم أو . الميزانية ال يعني بأي شكل أنها غير منتجة

فهذه .  وهذا يصح خصوصا بالنسبة لعمل دوائر اإلحصاء، واتجاهات األسواق، واإلعالم واالتصاالت.منتظم بطبيعته

في حين أن بعض المهام المختارة التي . األنشطة يقوم بها فريق من الموظفين المتمرسين الذين يعملون بدوام كامل

  .تحتاج إلى اختصاص يقوم بها خبراء خارجيون من حين آلخر

األجهزة التنفيذية، "من الميزانية لتنفيذ برنامج العمل العام، في حين أن ٪  50ص أكثر من ا كله، يخصومع هذ  ) 19

وفي مجال الدعم، يجدر التذكير بأنه على . ، تعاطفا٪ 24 و20تشكالن " دعم البرنامج"و " واالجتماعات، واإلدارة العامة

مل باللغات الرسمية األربع، وبلغة خامسة، هي العربية، وقد الرغم من صغر حجم المنظمة، لديها موظفون ينتجون الع

 لتعديل المادة 1979الذي اعتمدته الجمعية العامة عام )] III(61[تم اعتمادها على أساس مرن احتراما لفحوى القرار 

  . من النظام األساسي38

                                                      
وأعلنت المملكة المتحدة في ). منها للمرة األولى ومنها من جديد بعد انسحاب سابق( وفانواتو الى المنظمة ج في هذا اليوم، انضمت النروي 6

  . عن نية االنسحاب من منظمة السياحة العالمية21/8/2009
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من النظام ) 7(12ة في المادة وتجدر اإلشارة إلى خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات الموظفين الملحوظ  ) 20

فالمنظمة، منذ إنشائها، تدفع دائما مرتبات صافية إلى موظفيها، وفقا لجدول المرتبات الذي . اإلداري لموظفي المنظمة

ويرى األمين العام أن ذلك يجري وفقا للممارسة المتبعة في معظم . تنشره لجنة الخدمة المدنية الدولية في نيويورك

ويعرف الفرق بين المرتب اإلجمالي والمرتب الصافي . خصصة التابعة لألمم المتحدة، إن لم يكن في كلهاالوكاالت المت

ويعتقد األمين العام، حرصا على الشفافية، أنه ينبغي لألعضاء أن يكونوا . باالقتطاع اإللزامي من مرتبات الموظفين

-2010ما ينطبق على منظمة السياحة العالمية في الفترة على بينة من مبلغ االقتطاع اإللزامي من مرتبات الموظفين ك

 على أساس الجداول والمعدالت التي نشرتها لجنة الخدمة 2011-2010وبالتالي، فقد احتسب هذا المبلغ للفترة . 2011

ج هذا ومن ثم، أدر.  يورو لفترة السنتين3 074 000ويكون مجموع االقتطاع اإللزامي من المرتبات . المدنية الدولية

  .المبلغ في الميزانية، كواردات وكنفقات

 : كما كان سابقا 2011-2010 للفترة بقي العدد الكلي للوظائف، 2وأخيرا، كما يمكن مالحظته في المرفق   ) 21

  .  وظائف106
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 2011-2010 لفترة السنتين ات مشروع ميزانية اإلنفاق واإليراد–أوال 

 التغّير2010-2011 2011 2008-20092010 2009 2008
% 

 النفقات المدرجة في الميزانية ---
برنامج العمل: الباب األول   6 823 000 7 033 000 13 856 000  7 014 000  7 335 000  14 349 000  3,6  

 (0,3)  000 348 5  000 784 2  000 564 2  000 364 5 000 942 2 000 422 2 األجهزة التنفيذية واالجتماعات: الباب الثاني 

خدمات دعم البرنامج ومخصصات أخرى في الميزانية: الباب الثالث   2 903 000 2 987 000 5 890 000  3 072 000  3 177 000  6 249 000  6,1  
   000 600  000 300  000 300       مؤن احتياطية: الباب الرابع 

  5,7  000 546 26 000 596 13 000 950 12  000 110 25 000 962 12 000 148 12 يزانيةمجموع النفقات المدرجة في الم

   000 074 3  000 571 1  000 503 1  000 222 3 000 646 1 000 576 1  الموظفينأعباء

  4,5  000 620 29 000 167 15 000 453 14  000 332 28 000 608 14 000 724 13 إجمالي النفقات

             االيرادات المدرجة في الميزانية---

  3,6(2) 000 067 23 000 676 11 000 391 11  000 261 22 000 213 11 000 048 11  المشاركينإسهامات األعضاء الفاعلين واألعضاء 

            :موارد إيراد أخرى، منها 

   006 928  006 544  000 384  750 647 750 394 000 253 إيرادات متفرقة

   000 700  000 450  000 250  000 640 000 408 000 232  إيرادات من بيع المنشورات

   000 020 1(1) 000 510(1) 000 510  000 914 000 457 000 457 األعضاء المنتسبون

   993 830  993 415  000 415  249 647 249 489 000 158  2007 -2006 و 2005 -2004إيرادات من فائض 

  5,7  000 546 26 000 596 13 000 950 12  000 110 25 000 962 12 000 148 12 مجموع اإليرادات المدرجة في الميزانية

   000 074 3  000 571 1  000 503 1  000 222 3 000 646 1 000 576 1 أعباء الموظفين

  4,5  000 620 29 000 167 15 000 453 14  000 332 28 000 608 14 000 724 13 إجمالي اإليرادات

   عضو منتسب364) 1(

 .، وبسبب الرصيد الصافي لألعضاء الجدد)2009السنة المرجعية  (2010 ٪ في إسهامات 2.5  و 2010 ٪ في إسهامات 2.5تغير بسبب زيادة ) 2(
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 )المقادير باليورو(   تقديرات الميزانية وتحليل االرتفاعات في كل برنامج رئيسي        2011-201المقترحة لفترة السنتين  المخصصات –ثانيا 
A B C D E     F 

  المخصصات الموافق عليها البنود سطر المخصصات

2008-2009  

  

 التكاليف

  انخفاض /ارتفاع

  وفقا لالحتياجات

  

 التكاليف

  انخفاض /ارتفاع

  لتكلفةا

  

   التكاليف

  الزيادة الصافية

)B + C(  

  

   التكاليف

  2011-2010المخصصات المقترحة لـ 

)A + D(  

  

   التكاليف

٪ من مجموع  البنود

ميزانية 

2010-
2011 

PGالمجموع التشغيل الموظفين التشغيل الموظفين التشغيل الموظفين التشغيل الموظفين المجموع التشغيل الموظفين PG

 )برنامج رئيسي(برنامج العمل  : 1لباب ا
  1 3 000 843 000 39 000 804 000 3- 000 257 0 000 35 000 3- 000 222 000 589 000 42 000 547 1 2 إدارة البرنامج والتنسيق

  5 5 000 414 2 000 713 000 701 1 000 58 000 472- 000 24 000 75 000 34 000 547- 000 828 2 000 655 000 173 2 6 7 األسواق

  7 4 000 038 2 000 351 000 687 1 000 9- 000 302 0 000 80 000 9- 000 222 000 745 1 000 360 000 385 1 7 3 المعلومات واالتصاالت

 العام ينلشراكات بين القطاعا/األعضاء المنتسبون

الخاصو  

1 2 428 000 94 000 522 000 325 000 160 000 35 000 5 000 360 000 165 000 788 000 259 000 1 047 000 2 3  

  0 0 0 0 0 000 81- 000 325- 0 0 000 81- 000 325- 000 406 000 81 000 11325 )إدارة المقاصد( 

  1 1 000 509 000 170 000 339 000 228- 000 208- 0 000 14 000 228- 000 222- 000 945 398000 547000 1 2 التعليم، التدريب، وإدارة المعارف

  2 4 000 319 1 000 175 000 144 1 000 289- 000 50 0 000 50 000 289-  000 558 1 000 464 000 094 1 2 4 التنمية السياحية المستدامة

  4 2 000 097 1 000 200 000 897 000 7 000 42 000 7 000 42 0  000 048 1 000 193 000 855 4 2 المعونة اإلنمائية

  6 9 000 476 4 000 741 1 000 735 2 000 499 000 342 000 62 000 120 000 437 000 222 000 635 3 000 242 1 000 393 2 6 8 األنشطة اإلقليمية

  1 0 000 302 000 194 000 108 000 5 000 5 000 5 000 5 0  000 292 000 189 000 103 1 0 منظومة األمم المتحدة

 2 0 000 304 000 87 000 217 000 4 000 12 000 4 000 12 0  000 288 000 83 000 02205 المؤتمرات التقنية

                  
 000303254,05 349 14 000 929 0003 420 10 000 128 000 365 000 107 000 468 000 21 000 103-000 856 13 000 801 3 000 055 303310 مجموع الباب األول    
                  

   األجهزة التنفيذية واالجتماعات : 2الباب 

 )برنامج رئيسي(

                 

  0 0 000 198 000 198 0 000 5 0 000 5 0 0 0 000 193 000 193 0 0 0 الجمعية العامة

  0 0 000 136 000 136 0 000 6 0 000 6 0 0 0 000 130 000 130 0 0 0 المجلس التنفيذي والهيئات الثانوية

  1 6 000 750 2 000 327 000 423 2 000 13 000 106 000 13 000 106 0 0 000 631 2 000 314 000 317 2 1 6 اإلدارة

  5 7 000 264 2 000 99 000 165 2 000 4 000 97 000 4 000 97 0 0 000 163 2 000 95 000 068 2 5 7 المؤتمرات، الترجمة، االستنساخ

  0 0 0 0 0 0 000 247- 0 0 0 000 247- 000 247 0 000 247 0 0 اإلعادة الى األوطان

                  
 20,15 136 000 348 5 000 760 000 588 4 000 28 000 44- 000 28 000 203 0 000 247- 000 364 5 000 732 000 632 4 136 مجموع الباب الثاني    
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خدمات دعم البرنامج ومؤن احتياطية  : 3الباب 

 )برنامج رئيسي(أخرى في الميزانية 
  3 2 000 788 0 000 788 0 000 36 0 000 36 0 0 000 752 0 000 752 3 2 الميزانية والمالية

  4 1 000 947 000 282 000 665 000 10 000 31 000 10 000 31 0 0 000 906 000 272 000 634 4 1 الموارد البشرية والسفر

  7 0 000 563 2 000 804 1 000 759 000 51 000 40 000 51 000 40 0 0 000 472 2 000 753 1 000 719 7 0 المشتريات، الصيانة، األمن

  3 2 000 789 0 000 789 0 000 139 0 000 36 0 000 103 000 650 0 000 650 2 2 الحواسيب والشبكات الحاسوبية

  3 0 000 103 1 000 777 000 326 000 32 000 18 000 32 000 18 0 0 000 053 1 000 745 000 308 3 0 البريد واالتصاالت

  0 0 000 59 000 59 0 000 2 0 000 2 0 0 0 000 57 000 57 0 0 0 مؤن احتياطية أخرى

                  
 2023,54 5 000 249 6 000 922 2 000 327 3 000 95 000 264 000 95 000 161 0 000 103 000 890 5 000 827 2 000 063 193 5لثمجموع الباب الثا    

                  
                

مؤن احتيطية للعرضيات الطارئة : 4الباب 

 )برنامج رئيسي(

                 

    000 400 0 000 400 0 000 400 0 0 0 000 400 0 0 0 لمتقاعدينمؤن احتياطية للتأمين الصحي ل

    000 200 0 000 200 0 000 200 0 0 0 000 200 0 0 0 مؤن احتياطية لإلعادة الى األوطان
                  

 2,26   000 600 0 000 600 0 000 600 0 0 0 000 600 0 0 0 مجموع الباب الرابع
                  

 0004858100,00 546 26 000 611 0007 935 18 000 251 000 185 1 000 230 000 832 000 21 000 000353 110 25 000 360 7 000 750 485817مجاميع فرعية

      1,99% 0,29% 4,69% 3,13% 6,68% 3,41%       
                  

  106  000 546 26  000 436 1  000 062 1  000 374   000 110 25 106المجموع الكلي

     1,5%  4,2%  5,7%       
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 )باليورو  (2011-2010 تحديد مستوى ميزانية البرنامج لفترة السنتين –ثالثا 

       
تكاليف  

 الموظفين
  المجموع تكاليف التشغيل

 )يورو(
التغّير 

باألرقام 

 الجارية

  التغّير الحقيقي المقّدر

ؤشر أسعار االستهالك م(

 :2011- 2010المقدر لـ 

5.06٪ (  
 

       
   العملبرنامج 

 )1الباب (
   العملبرنامج

  األبواب(

 2 - 3 - 4( 

   2010-2011 : 5.06%) 

   
     ---    000 110 25  000 559 3  000 801 3 000 750 17 2009- 2008المخصصات الموافق عليها للسنتين 

         
    1,5   000 374  0  000 21  000 353 ارتفاع أو انخفاض وفقا لالحتياجات

        
    4,2   000 062 1  000 123  000 107  000 832 ارتفاع أو انخفاض التكاليف

        
    0,64  5,7   000 546 26  000 682 3  000 929 3 000 935 18 2011-1010المخصصات المقترحة للسنتين 
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 )باليورو   (2011-2010 برنامج العمل                ملخص المقترحات لفترة السنتين –الباب األول 
          

  أشهر/ سنوات–العمل  البرامج

2010-2011 

 إجمالي الموارد يف التشغيلتكال تكاليف الموظفينالخدمة العامةالفئات المهنية والعليا
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010-2011

 000 843 000 433 000 410 000 20 000 19 000 413 000 391 02/00 06/00 إدارة البرنامج والتنسيق : 0القسم 

         
 000 414 2 000 234 1 000 180 1 000 361 000 352 000 873 000 828 10/00 10/00 األسواق : 1القسم 

         
 000 038 2 000 043 1 000 995 000 178 000 173 000 865 000 822 14/00 08/00 المعلومات واالتصاالت : 2القسم 

         
 000 047 1 000 535 000 512 000 131 000 128 000 404 000 384 06/00 04/00خاص/عام: ينلشراكات بين القطاعا/األعضاء المنتسبون : 3القسم 

         
 000 509 000 260 000 249 000 86 000 84 000 174 000 165 02/00 02/00 التعليم، التدريب، وإدارة المعارف : 4القسم 

         
 000 319 1 000 676 000 643 000 89 000 86 000 587 000 557 04/00 08/00 التنمية السياحية المستدامة : 5القسم 

         
 000 097 1 000 561 000 536 000 101 000 99 000 460 000 437 08/00 04/00 المعونة اإلنمائية : 6القسم 

         
 000 476 4 000 285 2 000 191 2 000 881 000 860 000 404 1 000 331 1 12/00 18/00 اإلقليميةاألنشطة  : 7القسم 

         
 000 302 000 153 000 149 000 98 000 96 000 55 000 53 02/00 00/00 منظومة األمم المتحدة : 8القسم 

         
 000 304 000 155 000 149 000 44 000 43 000 111 000 106 04/00 00/00 المؤتمرات التقنية : 9القسم 

         
         

 000 349 14 000 335 7 000 014 7 000 989 1 000 940 1 000 346 5 000 074 5 64/00 60/00 2011-2010المجاميع لفترة السنتين 

         
  10 420 000  3 929 000  14 349 000   
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  الباب الثاني

  األجهزة التنفيذية واالجتماعات
  2011-2010للسنتين ملخّص المقترحات 

  

    2011-2010يورو   2011-2010سنوات  /أشهر: العمل 

 الخدمات  الفئات المهنية والعليا  البرامج

  العامة

  مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

   :1القسم 

  الجمعية العامة

  

---  

  

---  

  

---  

  

000 198  

  
000 198  

   :2القسم 

المجلس التنفيذي 

  رعيةالف واألجهزة

  

  

---  

  

  

---  

  

  

---  

  

  

000 136  

  

  
000 136  

   :3القسم 

  اإلدارة

  

12/00  

  

02/00  

  

000 243 2  

  

000 327  

  

000 750 2  

: القسم 

المؤتمرات، 

  7النسخ، الترجمة

  

  

14/00  

  

  

10/00  

  

  

000 165 2  

  

  
000 99  

  

  

000 264 2  

 عادةاإل  :5القسم 

  الوطنالى 

  

---  

  

---  

  

---  

  

---  

  

---  

            

  مجموعال

2010-2011  

26/00  12/00  000 588 4  000 760  000 348 5  

  المجموع

2008-2009  

26/00  12/00  000 632 4  000 732  000 364 5  

  

المكلّفة جتماعات األجهزة ال  المعروفة والممكن تحديدها مباشرةتكاليفالموارد هذا البرنامج الرئيسي تغطّي   ) 1

ط شاتّخذ القرارات التي يستند إليها نوتتداول ، ت، كل منها في مجال اختصاصهوالتي ، السياسة العامة للمنظمةبرسم

ويشمل هذا البرنامج الرئيسي أيضا الموارد التي . ، وهذه هي القاعدة العامة على ضوء مقترحات األمانة العامةالمنظمة

  .واالستنساختغطّي تكاليف االدارة وبرنامج المؤتمرات والترجمة والطباعة 

                                                      
 موظفون خدمة 04/00ولديها . هي جزء من خدمة المؤتمرات ويديرها رئيس هذه الخدمة) 9الباب األول القسم " (المؤتمرات التقنية" وحدة  7

  . عامة باإلضافة الى المذكورين أعاله
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 الى تقصير مدة االجتماعات قدر اإلمكان كان القصد، 2011-2010 النظر في اإلنفاق المقدر للسنتين عند  )2

  .لتخفيف التكاليف

 الجمعية العامة، وفي شأن 2008استند تقدير اإلنفاق الخاص باالجتماعات على التكاليف الفعلية المتكبدة في   )3

 لكن مع األخذ في الحسبان التكاليف الحالية 2007يرة التي انعقدت في استند تقدير اإلنفاق على  تكلفة الدورة األخ

  . واتجاهاتها

 المبرمج انعقادهاالممكن تحديدها مباشرة لالجتماعات المعروفة تغطّي موارد هذا البرنامج الرئيسي التكاليف   )4

ة المبينة في لوحة الميزانية المعدة وباالضافة الى التكاليف المعروفة الممكن تحديدها مباشر. 2011-2010في السنتين 

وهذه التكاليف غير مبينة في هذا الباب ألنها تتعلق بعمل هو . لهذا البرنامج الرئيسي، خُصصت تكاليف لبرامج أخرى

 تكاليف بعض الموظفين األمانةوإسهامات تنسيق خدمات  بشأن المؤتمراتبرنامج واحتُِسبت في . جزء من برامج أخرى

نشاط الميزانية في ب وتساهم أيضا برامج أخرى .واالستنساختكاليف الترجمة والطباعة   بخدمة االجتماعات وللقيام

  .االجتماعات بتقديم دعم إداري، السيما خدمات عمالة وتمويل وطباعة ومراسيل ومعلومات واستقبال

ليف المباشرة للمترجمين الفوريين تتعلّق بالتكاالموارد المبينة لكل اجتماع في هذا البرنامج الرئيسي   ) 5

  .والمساعدين الخارجيين والموظفين الوقتيين وسائر التكاليف المتفرقة بما فيه تكاليف المعدات والمستهلكات

  

  الجمعية العامة : 1القسم 

  

  يورو

  مجموع الموارد  التكاليف
2010  2011  2010-2011  

  

---  000 198  000 198  

  198 000      2011-2010 المجموع

  193 000      2009-2008 المجموع

  

  . في دورة عادية مرة كل سنتينالجمعية العامة تلتئم  ) 6
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  الفرعية واألجهزةالمجلس التنفيذي  : 2القسم 

  

  يورو

2010-2011  

  

  

  مجموع الموارد  التكاليف  البرامج الفرعية

  63 00  63 000  المجلس التنفيذي : 1 الفرع

  49 000  49 000  امجلجنة البرن : 2الفرع 

  24 000  24 000  والتمويل الميزانية  أمورلجنة : 3الفرع 

      

  136 000    2011-2010المجموع 

  130 000    2009-2008المجموع 

  المجلس التنفيذي : 1الفرع 

  يورو

  مجموع الموارد  التكاليف
2010  2011  2010-2011  

  

000 31  000 32  000 63  
  63 000      2011-2010المجموع 

  61 000      2009-2008المجموع 

الدورة مع العلم بأن ، ويعقد ثالث دورات في السنة الثانية،  مرتين في السنة األولىالمجلس التنفيذي يجتمع  ) 7

  .الجمعية العامة مع انعقاداألخيرة تنعقد 

  لجنة البرنامج : 2الفرع 

  يورو

  مجموع الموارد  التكاليف
2010  2011  2010-2011  

  

000 24  000 25  000 49  
  49 000      2011-2010المجموع 

  46 000      2009-2008المجموع 

 المتطلّبة للنظر المجلس التنفيذي قبل انعقاد دورات عادةًوتجتمع لجنة البرنامج مرتين في كل سنة من السنتين،   ) 8

ع اجتماع فريق التقييم الممول أيضا بمخصصات يدوم كل اجتماع يومين، وينعقد في آن واحد م. في برنامج العمل العام

  ).  فرع لجنة البرنامج(هذا الفرع 

  

  الميزانية والماليةلجنة  : 3الفرع 
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  يورو

  مجموع الموارد  التكاليف
2010  2011  2010-2011  

  

000 12  000 12  000 24  
  24 000      2011-2010المجموع 

  23 000      2009-2008المجموع 

  .كل سنة ماليةمرتين في  يوما واحدا مرة أو نة أمور الميزانية والتمويللجلتقي ت  ) 9

  

  اإلدارة : 3القسم 

  
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

12/00  02/0  000 233 1  000 190 1  000 162  000 165  000 395 1  000 355 1  

                

  2 750 000  327 000  2 423 000  2011-2010 المجموع

  2 631 000  314 000  2 317 000  2009-2008 المجموع

ى ومقتض، المسؤوليةموارد هذا البرنامج مخصصة ألنشطة اإلدارة التي تمكّن األمين العامة من تخفيف عبء   ) 10

ن العام واألمين العام المساعد وخصصت مبالغ لبنود األمي .منظمة السياحة العالمية كفالة التشغيل الفعال لاألمر هو

  . وموظفيهم ومعاونيهم المباشرين، وأيضا للسفرات الرسمية واالستشارة القانونية،مدير الجهاز اإلداريو

  

  خساستنباعة واالطالمؤتمرات، الترجمة، ال : 4القسم 

  
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

14/00  10/00  000 053 1  000 112 1  000 49  000 50  000 102 1  000 162 1  

                

  2 264 000  99 000  2 165 000  2011-2010 المجموع

  2 163 000  95 000  2 068 000  2009-2008 المجموع

، وسائر االجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة تشمل تنظيم دورات هذا البرنامجالمدرجة في نشطة األ  ) 11

  .التي تدعو إليها منظمة السياحة العالمية
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  . للمنشورات الدوريةق لالجتماعات وأيضاتنظيم ترجمة الوثائتقوم خدمة الترجمة ب  ) 12

. المنظمة بتنظيم طباعة وتصوير وتوزيع الوثائق لالجتماعات التي تدعو إليها واالستنساختقوم خدمة الطباعة   ) 13

  . أجاز ذلك حجم العمل، تقوم هذه الخدمة بطباعة وثائق ومنشورات في مقر المنظمةوإذا

 83 مخصصا قــدره " تكاليف التشغيل" يورو لتكاليف السفر، تشمل 16 000 مخصص قدره إبقاء إضافة  )14

  . العمل لدرجة ال تتيح القيام به داخلياعبءلتكاليف الترجمة خارج المنظمة عندما يزداد  يورو ألف

 ة أمورها، هيتقنية للسياحة وبسياس، التي تنظّم االجتماعات المتعلقة بالجوانب ال"المؤتمرات التقنية"نذكّر بأن وحدة ) 15

 موظفي خدمة عامة ولها مخصص بالميزانية 04/00من ميزانية البرنامج، وهي تضم ) 9(مدرجة في الباب األول 

  . يورو87 000لنفقات التشغيل قدره 

   

  الوطناإلعادة الى  : 5القسم 

  
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  الموظفينتكاليف 

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

00/00  00/00  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

                

  ---  ---  ---  2011-2010 المجموع

  247 000  ---  247 000  2009-2008 المجموع

ذي " اإلعادة الى األوطان "وانه عنجديدحسابي  فرع تحت 2009-2008خُصص مبلغ من المال في ميزانية   ) 16

 في الباب الثاني من ميزانية الفرع الحسابي ولن يدرج هذا .فصل موظفي اإلدارة من الخدمة عند انتهاء واليتهمب صلة

جه في الباب الرابع يجب  إدرا" إعادة الموظفين الى أوطانهم "عنوانوأي مبلغ من المال يحسب تحت . 2010-2011

  ". الطارئةمؤن العرضيات "بمن الميزانية، با

   



CE/85/7(a) 
 

29

  الباب الثالث

  خدمات دعم البرنامج ومخصصات أخرى في الميزانية
  2011-2010ملخّص المقترحات للسنتين 

  

    2011-2010يورو   2011-2010سنوات  /أشهر: العمل 

 الخدمات  الفئات المهنية والعليا  البرامج

  العامة

  مواردمجموع ال  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

   :1 الفرع

 الميزانية والتمويل

  

04/00  

  

06/00  

  
000 788  

  

---  

  
000 788  

   :2القسم 

الموارد البشرية 

  والسفر

  

  

02/00  

  

  

08/00  

  

  
000 665  

  

  

000 282  

  

  
000 947  

   :3القسم 

المشتريات، 

  الصيانة، األمن

  

00/00  

  

14/00  

  

000 759  

  

000 804 1  

  

000 563 2  

  : القسم 

اإلعالم 

نولوجيات وتك

  التواصل

  

  

04/00  

  

  

06/00  

  

  

000 789  

  

  

---  

  

  

000 789  

   : 5القسم 

  البريد واالتصاالت

  

---  

  

06/00  

  
000 326  

  
000 777  

  

000 103 1  

   : 6القسم 

   أخرىمخصصات

  

---  

  

---  

  

---  

  
000 59  

  

000 59  

            

  المجموع

2010-2011  

10/00  40/00  000 327 3  000 922 2  000 249 6  

  مجموعال

2008-2009  

26/00  38/00  000 063 3  000 827 2  000 890 5  

خدمات المالية والموظفين؛ المشتريات والصيانة؛ : التالية تغطّي موارد هذا البرنامج الرئيسي التكاليف   ) 17

  .كومبيوتر وتقنية المعلومات واإلتصاالت
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  والماليةالميزانية  : 1القسم 

  
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

04/00  06/00  000 384  000 404  ---  ---  000 384  000 404  

                

  788 000  ---  788 000  2011-2010 المجموع

  752 000  ---  752 000  2009-2008 المجموع

الموارد المدرجة في هذا البرنامج تعني قسم الميزانية والتمويل المسؤول عن األمور المالية والمحاسبة ضمن   ) 18

  .منظمة السياحة العالمية

  الموارد البشرية والسفر : 2القسم 

  
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  لموظفينتكاليف ا

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

02/00  08/00  000 325  000 340  000 139  000 143  000 464  000 483  

                

  947 000  282 000  665 000  2011-2010 المجموع

  906 000  272 000  634 000  2009-2008 المجموع

المتعلقة الموارد البشرية المسؤول عن كّل اإلجراءات اإلدارية لبرنامج تعني قسم الموارد المدرجة في هذا ا  ) 19

 إن .وظيف العاملين في المنظمة ونقلهم من وظيفة الى أخرى في داخل المنظمة أو الى منظمات أخرى وإنهاء خدمتهمتب

ين وقتيين للمساعدة عندما تزداد  تشمل مخصصات لكفاية احتياجات األمانة أحيانا الى استخدام عاملتكاليف التشغيل

  .تدريب الموظفين داخليا/وطأة العمل، ومخصصات لتغطية تكاليف تعليم
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  المشتريات والصيانة واألمن : 3القسم 

  

-2010سنوات  /أشهر: العمل 
2011  

    2011-2010يورو 

  البرامج
الفئات المهنية 

  والعليا

تكاليف    العامةالخدمات

  الموظفين

  مجموع الموارد  غيلتكاليف التش

مشتريات   :1 الفرع

  والقرطاسيةمكتبية المعدات 

  

00/00  

  

02/00  

  
000 108  

  
209 1  

  

000 317 1  

أمن، صيانة،  :2 الفرع

  خدمات أخرى

  

00/00  

  

12/00  

  
000 651  

  

000 595  

  

000 246 1  

            

  2 563 000  1 804 000  759 000  14/00  00/00  2011-2010 المجموع

  2 472 000  1 753 000  719 000  14/00  00/00  2009-2008 المجموع

  

  والقرطاسية المكتبية  المعداتمشتريات : 1الفرع 
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

00/00  02/00  000 53  000 55  000 602  000 607  000 655  000 662  

                

  1 317 000  1 209 000  108 000  2011-2010 المجموع

  1 278 000  1 175 000  103 000  2009-2008 المجموع

 زين وتوزيع وصيانة المعدات المكتبيةشراء وتخ: لبرنامج الفرعي ما يلي درجة في هذا امتشمل األنشطة ال  ) 20

الفرعي الموارد المدرجة في هذا البرنامج .  بكل أجزائهاواآلالت والقرطاسية وسائر السلع واللوازم الضرورية للمنظمة

  :تشمل، عدا تكاليف العمالة، ما يلي 

  يورو  

  2010  2011  

  207 000  206 000  قرطاسية، لوازم مكتبية، نسخ وثائقو معدات مكتبية

  66 000  65 000  اراتأثاث ومعدات للمكاتب وسيشراء 

  42 000  42 000  ثاث ومعدات المكاتب والسياراتاأل استعمال وصيانة

  231 000  229 000   الجامدة الموجوداتمؤن تهالك 

  61 000  60 000  ضيافة وتوريدات وخدمات أخرى

  607 000  602 000 المجموع
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 الموجوداتمؤن تهالك "ي، مع التنبيه الى أن بند  ٪ تعكس حجم التضخم المال2.5إجماال، الزيادة السنوية التي   ) 21

 بل على أساس المبلغ المقدر إلبدال الموجودات ال بد من تحديثه لكل فترة، ليس على أساس التضخّم المالي" الجامدة 

  .straight-line التهالك المسمى لنسق وفقاالمتهالكة ومعدالت اإلبدال السنوية المحسوبة 

  

  ة، أمن، خدمات أخرىصيان : 2الفرع 
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

00/00  12/00  000 318  000 333  000 296  000 299  000 614  000 632  

                

  1 246 000  595 000  651 000  2011-2010 المجموع

  1 194 000  578 000  616 000  2009-2008 المجموع

الصيانة  المكلّفة بعمالةالهذا البرنامج الفرعي تكاليف المبنى الجارية وتكاليف درجة في متشمل األنشطة ال  ) 22

  . وأيضا السائق والمراسيل،األمنو

مقابل  ٪ 2.5عدل  مع اضافة زيادة سنوية بمف المبنى الجارية،فيما يلي تفصيل الموارد المطلوبة لتكالي  ) 23

  : وعدم احتساب تكاليف العمالة ، التضخم المالي

  يورو  

  2010  2011  

  16 000  16 000  صيانة وتجديد مقر منظمة السياحة العالمية

  9 000  9 000  تأمين

  76 000  75 000  )كهرباء، تدفئة، ماء(مرافق 

  198 000  196 000   تنظيف، أمن

  299 000  296 000 المجموع

  . دوالر أميركي1 الحكومة اإلسبانية لقاء بدل إيجار رمزي قدره قدمتهقر منظمة السياحة العالمية ممبنى إن   ) 24

  

   كومبيوتر وتقنية المعلومات واإلتصاالت : 4القسم 
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

مات الخد

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

04/00  06/00  000 384  000 405  ---  ---  000 384  000 405  

                

  789 000  ---  789 000  2011-2010 المجموع

  650 000  ---  650 000  2009-2008 المجموع
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األنظمة الحاسوبية؛ صيانة البرامج وتعديلها : تشمل تشغيل وتدبير ما يلي ا البرنامج الموارد المدرجة في هذ  ) 25

تلبي االحتياجات المتغيرة؛  إعداد البرامج الحاسوبية؛ توفير التدريب والمشورة والمساعدة للمستعملين في المقر ؛ كي ل

   .صيانة البريد اإللكتروني وأنظمة اإلنترنت والهاتف

  

  بريد واالتصاالتال : 5القسم 
  سنوات/ أشهر: العمل 

2010-2011  

  يورو

الفئات المهنية   مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين

  والعليا

الخدمات 

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  العامة

00/00  06/00  000 159  000 167  000 384  000 393  000 543  000 560  

                

  1 103 000  777 000  326 000  2011-2010 المجموع

  1 053 000  745 000  308 000  2009-2008 المجموع

اإلرسال بالبريد، : المدرجة في هذا البرنامج ما يلي " تكاليف التشغيل وغيره"عدا تكاليف العمالة، تشمل   ) 26

 المرتقب لفترة السنتين  وقد زيدت هذه المخصصات تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.االتصاالت بالهاتف والفاكس

2010-2011.  

   أخرى في الميزانيةمخصصات : 6القسم 

  يورو  

  مجموع الموارد  تكاليفال  

  2010  2011  2010 - 2011  

  000 28  000 31  000 59  

  59 000  2011-2010 المجموع

  57 000  2009-2008 المجموع

ف التدقيق الخارجي بالحسابات؛ إسهام منظمة السياحة  تكالي:تشمل ما يلي الموارد المدرجة في هذا البرنامج   ) 27

زيدت مخصصات هذا القسم بقدر ضئيل تحسبا الرتفاع وقد  .؛ نفقات غير مرتقبةجمعية الموظفين نفقاتالعالمية في 

  . الحسابات وفي بدل معيشتهم أثناء السفرمراجعيممكن في نفقات سفر 
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  الباب الرابع

  احتياطية مخصصات
  2011-2010رحات للسنتين ملخّص المقت

  

    2011-2010يورو   2011-2010سنوات  /أشهر: العمل 

  مجموع الموارد  تكاليف التشغيل  تكاليف الموظفين   العامةالخدمات  الفئات المهنية والعليا  البرامج

   :1القسم 

 مخصصات

احتياطية للتأمين 

  الصحي للمتقاعدين

  

00/00  

  

00/00  

  

---  

  

---  

  
000 400  

   :2القسم 

  مخصصات

 لإلعادة احتياطية

  الوطنالى 

  

  

00/00  

  

  

00/00  

  

  

---  

  

  

---  

  

  
000 200  

            

  المجموع

2010-2011  

00/00  00/00  ---  000 600  000 600  

  المجموع

2008-2009  

00/00  00/00  ---  ---  ---  

 أن تقر الىحاجة الملحة الب حسابات األمم المتحدة الخارجيين مرارا مراجعو ذكّرفي توصياتهم السنوية،   ) 28

تقترح تدابير  في بياناتها المالية، وأن تذكرها، وأن الخدمة بشأن مكافأة الموظفين بعد إنهاء بالتزاماتها الماليةالمنظمات 

  .االلتزاماتتكفل نيل تمويل المبلغ اإلجمالي للوفاء بهذه 

29(  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إن) IPSAS(تي اعتمدتها األمم المتحدة في الجمعية العامة الستّين ، ال

حسب االلتزامات المالية وفقا لمبدأ ، تملي بأن ت2010ُيناير / كانون الثاني1الواجبة التطبيق ابتداء من و 2006في 

لخدمة في حساباتها  االلتزامات المالية المتعلقة بمكافأة الموظفين بعد إنهاء اوهذا يفرض عليها إدخال، الكاملاالستحقاق 

كل حسابات إنفاق في لعائدة لموظفيها الحاليين سنويا بصفة  وتسجيل المكافآت المستقبلية اوذكرها في بياناتها المالية،

 .سنة واالستمرار في ذلك حتّى حلول آجال استحقاق منحها للموظفين
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  متهم احتياطية لتوفير تأمين صحي للموظفين بعد انتهاء خدمخصصات : 1القسم 

  

  يورو  

  مجموع الموارد  تكاليفال  

  2010  2011  2010 - 2011  

  000 200  000 200  000 400  

  400 000    2011-2010 المجموع

  ---    2009-2008 المجموع

 .خدمتهمعمر تمنح األمم المتحدة موظفيها الوافين بشروط محددة منافع التأمين الصحي وغيرها بعد إنتهاء   ) 30

  .د من ذكر االلتزامات المتعلقة بمنح هذه المنافع في البيانات المالية لمنظمة السياحة العالميةوبالتالي، ال ب

خدمة هو أمر أساسي للضمان إن التأمين الصحي الموفّر بمقتضى خطة التأمين الطبي لما بعد انتهاء عمر ال  )31

 له نصيب في خطط الضمان االجتماعي للدولة اعي الخاص بالموظفين المتقاعدين، نظرا ألن الكثير منهم ليساالجتم

  . خدمته في األمم المتحدةبسببالعضو التي ينتسب كل منهم إليها 

سواء إن خطط التأمين الطبي لألمم المتحدة تمول بإسهامات من المنظمة ومن الموظفين المنتسبين إليها،   ) 32

وحاليا، .  طبيا مشتركا للموظفين العاملين والموظفين المتقاعدينوكل هذه الخطط توفّر تأمينا. العاملين منهم والمتقاعدين

ِثلثَي صندوق التأمين الطبي، والثلث الباقي على عاتق الموظفين العاملين والموظفين  منظمة السياحة العالميةتمول 

  .المتقاعدين

 من الممكن إنجاز التمويل الكامل على بالنظر الى مقدار االلتزامات المتعلقة بالتأمين الطبي للمتقاعدين، ليس  ) 33

؛ وبالتالي، يجب وضع إستراتيجية تمويل خاصة المنظمةاللتزام الواقع على عاتق ط بشأن ااألمد القصير أو المتوس

 لتغطية كل تكفي توافر موارد لكفالةوكجزء من هذه االستراتيجية، ال بد من تحديد مصادر التمويل إفراديا . طويلة األمد

  .اإلمكان  ثابتا قدرالتمويل السنوي للمنظمةمستوى  إبقاء، وهذا مع الحرص على المستقبليةتزامات االل

الخدمات المنتظر تقديمها في تكاليف  يورو لتغطية 200 000 قدرها  سنوية احتياطيةمخصصاتتم احتساب   ) 34

  .، استنادا الى دراسة قام بها مستشار خارجي2011-2010السنتين 
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  الوطن احتياطية لتغطية تكاليف اإلعادة الى مخصصات : 2القسم 

  

  يورو  

  مجموع الموارد  تكاليفال  

  2010  2011  2010 - 2011  

  000 100  000 100  000 200  

  200 000    2011-2010 المجموع

  ---    2009-2008 المجموع

أن ينال منحة إعادة الى حق للموظف من نظام الموظفين في منظمة السياحة العالمية، ي) 11(24عمال بالبند   ) 35

إذا وظِّف عند إقامته في مكان غير مقر المنظمة، وانتهت خدمته بدون أن يطرد بعد :  وفى بالشروط التالية إذاموطنه 

  .إتمامه سنة واحدة من الخدمة خارج بلد إقامته

36(   المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إن)IPSAS (ب هذه االلتزامات المالية وفقا لمبدأ تملي بأن تُحس

  .، وبأن تذكَر في البيانات المالية للمنظمةالكاملاالستحقاق 

 احتياطية سنوية مخصصات، تم احتساب )IPSAS(المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عمال بما تمليه   )37

  .2011-2010السنتين فترة ي  يور لتغطية تكاليف هذه المنح المنتظر تقديمها ف100  000قدرها 
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  1المرفق 

  تفاصيل زيادة التكاليف

  

 بنودمعلومات حول زيادة التكاليف التي ُأدرجت في الميزانية والتي احتُِسبت إما على أساس في هذا المرفق   )1

  .نشاط خاص معينكلفة اإلنفاق المشتركة لمعظم البرامج الرئيسية، أو على تحليل 

  لي في إسبانيا والزيادات األخرى في التكاليفمعّدالت التضخم الما

 احتياطية في الميزانية المقترحة تتعلّق مخصصاتإن التغيرات الطارئة على التكاليف التي استدعت إدراج  )2

لتكاليف الموظفين، مع األخذ في الحسبان تكاليف زيادات " النظامية"بالتأثيرات المرجحة للتضخم المالي وبالزيادات 

 واألقساط المستحقة لصناديق ، وتكاليف التوظيف وإنهاء الخدمةح التعليم،نَ، وِم"زيادات التدرج"السنوية أو األجور 

   ...التقاعد والتطبيب والتأمين ضد الحوادث

وتقدر . 2008 ٪ في 1.4بشأن التضخّم، سجل مؤشر أسعار االستهالك الرسمي في إسبانيا زيادة قدرها  )3

ا التوقعات األخيرة بشأن التضخم في إسبانيا الصادرة عن . 2009 ٪ في 2.5 التضخّم سيبلغ الحكومة اإلسبانية أنأم

صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمفوضية األوروبية ومكتب األمم المتحدة في جنيف، فهي 

ه التوقعات تعطي تقديرا تقريبيا لتطور األسعار وباعتبار أن هذ). أنظر اللوحة (2009 لسنة  ٪3.0 و 2.1تتراوح بين 

  . ٪2.5في إسبانيا، اعتبرنا أن المعدل السنوي للزيادة الناتجة عن التضخّم هي بالمتوسط 

دة زيادات التكاليف المنتظرة لفترة السنتين بشأن كل من بنود اإلنفاق الرئيسية، ُأِخذت في الحساب على ِح )4

معدالت التضخم المطبقة لبعض بنود اإلنفاق عن المعدل اإلجمالي المرتقب تختلف  في بعض الحاالت،و. 2010-2011

 . للتضخم نظرا ألوضاع خاصة تحكم هذه البنود

  المهنية والعليا في مدريدلفئةتكاليف الموظفين من ا

لجنة وتنشر . تسوية مقر العمل يتكون من أجر أساسي ومن إضافة  المهنية والعلياةالموظفين من الفئإن أجر  )5

الذي  تسوية مقر العملمؤشّر إضافات كما تنشر اللجنة .  في نيويورك سلّم األجور وتحدثه دورياالخدمة المدنية الدولية

 هي وكالة متخصصة تابعة منظمة السياحة العالميةوبما أن . يعكس تطور تكلفة المعيشة في موقع مقر األمم المتحدة

لتحديد اللجنة المذكورة في إجراء دراسات عن تكاليف المعيشة في المواقع تتعاون دوريا مع لمنظمة األمم المتحدة، فهي 

، وستجري 2005 في أكتوبر تمتوآخر دراسة من هذا النوع . وظفي منظومة األمم المتحدةكلفة المعيشة في مدريد لم

 .2010المقبلة في 

المبرمج حجم جهاز الموظفين  يقوم على أساس 2011-2010 الفئة من الموظفين للسنتين  تكاليف هذهإن تقدير )6

السارية في ) التي تعطي الحق في نيل معاش تقاعد(األساسية جداول المرتبات  الى للسنتين المذكورتين، باالستناد

 . التضخّمبسبب ٪ مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة 2.5 قدرها زيادة النظامية، والى الزيادات، والى 1/1/2008
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 ئة الخدمة العامة في مدريدفلموظفين من تكاليف ا

 المبرمج يقوم على أساس حجم جهاز الموظفين 2011-2010إن تقدير تكاليف هذه الفئة من الموظفين للسنتين  )7

 .بعملة اليورو الخاص بهذه الفئة من الموظفين سلّم األجور لجنة الخدمة المدنية الدوليةوتنشر  .للسنتين المذكورتين

 .منظمة السياحة العالمية كانت قد وضعته اللجنة بالتعاون مع 2004أبريل / الساري حاليا منذ نيسانتوجدول المرتبا

 . السنوية باالستناد الى مؤشر كلفة المعيشة اإلسبانيالزياداتومنذ ذلك الحين، حددت اللجنة 

، مع األخذ في 1/4/2008في تقدير تكاليف هذه الفئة من الموظفين، تم استعمال سلّم األجور الساري منذ  )8

 . مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة السنوي في مدريد بسبب التضخّموزيادة النظامية، الزيادات: الحسبان 

 موظفي األمم المتحدةتقاعد صندوق المشترك لالاإلسهام في 

. 2009-2008 األساس المستعمل الحتساب هذا اإلنفاق في فترة السنتين القادمتين هو نفسه المستعمل للسنتين )9

الصندوق المشترك لتقاعد موظفي المطبق حاليا من قبل ل المعدوهو ( ٪ تقريبا 24 البالغ اإلسهام الكلي منوبالفعل، 

 ٪ تقريبا من األجر الذي 16سيعادل في هذه الحالة ، فإن مقدار ثلثَي هذا اإلسهام، الذي تموله المنظمة، )األمم المتحدة

 .2011-2010 عن السنتين الماليتين ي تقاعديعطي الحق في نيل معاش

 التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث

 عما كانت عليه 2011 ٪ في 2.5، توقّعنا زيادة أقساط التأمين بمقدار 2011-2010في تقدير ميزانية السنتين  )10

لنظر في شروط عقد التأمين  إعادة االمبرمجومن .  مع العلم بأن شركة التأمين لم تغير حتّى اآلن أسعارها2008في 

وبناء عليه، فإن المعدل المرتقب إلسهام .  سنوات5 أو 3، والتفاوض على عقد جديد لمدة 2010الطبي في نهاية 

  . للموظفيناإلجمالي من األجر 2011 ٪ في 7.86 و 2010 ٪ في 7.67 سيكونالمنظمة 
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  لوحة تعداد الوظائف

  

  .ائف  المدرجة في حساب الميزانية مع تمييز الفئاتتبين هذه اللوحة عدد الوظ

    عدد الوظائف

201-2011  2008-2009  

  1  1  األمين العام

  1  1  نائب األمين العام

  1  1  مساعد األمين العام

  45  45  الفئات المهنية والعليا

  58  58  فئة الخدمة العامة

  106  106 المجموع
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  2011-2010 ميزانية  علىاتاإليرادتأثير تغّير 

ر هو إظهار الماثل ق رفَالغرض من المالمقترحة الميزانية  علىاتاإليرادتأثير تغي.  

 ٪ سنويا، 2.5 بقدر)  CPIمؤشر أسعار االستهالك(لتضخّم المالي سيناريو ل تفترض 2011-2010األرقام المبينة في ميزانية 

  .مقدار التضخّم كنقطة البداية الحتساب 2009 سنة اتخاذوذلك مع 

مقادير واحتُِسبت اإلسهامات المالية لألعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين بعد تطبيق معدل التضخم السنوي المذكور أعاله على 

  .2009 لسنة المقررةاإلسهامات 

  . يورو26 546 000 هو 2011-2010فإن مقدار الميزانية المقترحة لفترة السنتين ، ما تقدموبناء على 

 بسبب انخفاض المنظمةال بد من تقليل أنشطة ف،  وسد الثغرةتأثير التضخّم وتبعاته على اإليراداألخذ في الحسبان وفي حال عدم 

 اال

 

  .اتيراد

  . ٪ في الزيادة السنوية إلسهامات األعضاء المالية1اللوحة أدناه التأثير على الميزانية في حال تخفيض وتبين 

  
 
 

  يزانيةسيناريوهات الم
 ) يورو1000× (

2008 2009 1020 1120 2010-2011
 التغيرالتغير     المبلغ التغير المبلغ

   اإليرادات المقدرة

 634 646 596 13 (12)950 12 962 12 148 12  بالتكيف التام مع مؤشر أسعار االستهالك-

 416 550 378 13 (134)828 12 962 12 148 12 ٪1 بالتكيف مع مؤشر أسعار االستهالك ناقص -

       
 (218) (96)  (122)    تأثير التغير

       
تقدير اإلنفاق المكيف مع مؤشر أسعار االستهالك 

 ٪1ناقص 

12 148 12 962 12 828(134) 13 378 550 416 

 515 369 652 9 146 283 9 137 9 613 8  التكاليف الهيكلية-

 (99) 181 726 3 (280) 545 3 825 3 535 3 اليف أخرى  تك-

  


