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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8-7باماكو، مالي،  

 من جدول األعمال المؤقت) ب (7البند 

 
  

  2011-2010للفترة  مشروع برنامج العمل والميزانية

  

  لجنة البرنامجتقرير ) أ(
 
  

  مذكرة من األمين العام

  

  

، وهو يتناول )2009فبراير / شباط25-24(قة جزء من تقرير اإلجتماع السادس والثالثين للجنة البرنامج في هذه الوثي

  .2011-2010النقاط المحددة التي تشير إلى برنامج عمل 
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  2011-2010للفترة مشروع برنامج العمل والميزانية 

  

  لجنة البرنامجتقرير ) أ(
 
ترأس . 2009فبراير / شباط25 و24اعها السادس والثالثين في مقر المنظمة، يومي عقدت لجنة البرنامج اجتم )1

 ).ماليزيا(اإلجتماع داتوك دكتور فيكتور وي 

  

  2011- 2010 برنامج العمل العام للفترة إعداد
 
 ذكر مدير البرنامج والتنسيق اللجنة باإلجراءات التي اعتمدت إلعداد برنامج العمل العام القادم، ثم عرض )2

، مركزا على نهج تخفيف عدد األهداف، وعدد األنشطة، وعدد اإلجراءات 2011-2010المشروع األول لبرنامج 

 .، من أجل زيادة أهمية هذه األنشطة وفوائدها للدول األعضاءالمحددة، بناء على طلب المجلس التنفيذي
 
لمي غير المستقر حاليا، اتخاذ وسلمت لجنة البرنامج أنه ليس من السهل، في ضوء الوضع اإلقتصادي العا )3

وتسليما بالوضع . قرارات دقيقة للسنتين الماليتين القادمتين بشأن أنشطة مفصلة وما يقابلها من مخصصات في الميزانية

ك حاجة لقيادة واضحة من قبل منظمة السياحة رأت لجنة البرنامج أن هنااإلقتصادي العالمي الذي يزداد سوءا، 

 قطاعاتها إدارةالعالمية، في توفير المعلومات والتحليالت، واتجاه السياسات للدول األعضاء، من أجل مساعدتها على 

 .السياحية في خضم األزمة

  

ث غير متوقعة قد ألنشطة خاصة أو ألحداتحسبا وبالتالي، أوصت اللجنة إلى األمين العام بإنشاء آلية طوارئ  )4

 .وقد تتطلب تدخل المنظمة) 2009أكتوبر /تشرين األول ( بعد إقرار برنامج العمل من قبل الجمعية العامةتطرأ

  

ونظرت اللجنة، باإلشتراك مع لجنة الميزانية والمالية، في مخصصات الميزانية العامة األولية التي منحت إلى  )5

 المبلغ المقترحووافقت اللجنتان على .  عن تكلفة الموظفين ذوي الصلة، بغض النظر2011-2010أنشطة البرنامج في 

كما وافقت على تكاليف .  تتماشى مع تطور اإلقتصاد العالميوعلى ضرورة الحفاظ على درجة عالية من المرونة

 .المقر، وعلى مستوى تسديد األعضاء الشتراكاتهم العادية إلى المنظمة

  

 كما عرِض في اإلجتماع السادس والثالثين للجنة 2011-2010لعمل للفترة وأقرت اللجنة مشروع برنامج ا )6

غير أنها أوصت بإجراء التعديالت اآلتية، من أجل موازنة أفضل لألنشطة المزمعة ولألولويات التي حددتها . البرنامج

 :الدول األعضاء

  .1؛ باء 4؛ ألف 3؛ ألف 2ألف : مزيد من التشديد وزيادة مخصصات الميزانية في المجاالت اآلتية  -1

  .2؛ باء 1ألف : خفض مخصصات الميزانية في المجاالت اآلتية  -2

  

 مشروع برنامج العمل، وطلبت إلعداد األمانة اعتمدتهاوأخيرا، أعربت لجنة البرنامج عن ارتياحها للطريقة التي  )7

 .إبقاءها على اطالع على أي تطورات جديدة


