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 تقرير األمين العام

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 (2015-2014إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية التاسعة عشرة ) ( أ)

 مقدِّمة أوال. 

، 2015و 2014كانون األول/ديسمبر  31تعرض هذه الوثيقة الحسابات المالية المراجعة للسنتين المنتهيتين في  .1

 بغرض اإلغالق.  2015كانون األول/ديسمبر  31ورصيد الميزانية النقدي، وسلفة رأس المال المتداول حتى تاريخ 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي، والمادة  11( من النظام األساسي، والفقرة 2)23عمالا بأحكام المادة  .2

( إلى 2015-2014المالية الُمراجعة للسنتين التابعتين للفترة المالية العشرين ) الحسابات قُدَِّمت( من النظام المالي، 2)17

 .المئة والثالثة بعد المئةفي دورتيه  كي ينظر فيها المجلس التنفيذي

من قبل  إقرارها تم  و 2014كانون األول/ديسمبر  31المالية الُمراجعة للسنة المنتهية في  الحساباتوعليه، نُِظر في  .3

ة.CE/DEC/11(C)للمجلس التنفيذي ) 100الدورة   أحاطتوقد  (، كما أفيد إلى الدورة الحادية والعشرين للجمعية العام 

 .A/RES/648(XXI)في قرارها  الحسابات العاّمة بتلكالجمعية 

ا من كانون اIPSASظمة السياحة العالمية المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )طبقت من .4 لثاني/يناير ( اعتبارا

 حصلتحيث ، 2014لمعايير المحاسبية الدولية للسنة المنتهية في لطابقة المالية األولى الم الحساباتوقد تّم إعداد ، 2014

. وفي التقرير CE/100/5(b)( من قبل المراجعين الخارجيين كما تُبيّن الوثيقة مطابق) غير متحفظ على رأي المنظمة

 المذكور، لحظ المراجعون الخارجيون بشكٍل خاص ما يلي:

في المنظمة  أظهرته"باإلجمال، أثنى مراجعو الحسابات الخارجيون على مستوى الحماسة والطاقة الذي 
الدولية للقطاع العام، حتى مع العدد المحدود للموظفين في الفريق مشروع تطبيق المعايير المحاسبية تنفيذ 

 (2المعني بهذه المعايير..." )الفقرة 

"إن  جهود منظمة السياحة العالمية الرامية إلى التحّول نحو إطار محاسبي معترف به دولياا سوف يزّود 
فادة ل اليومي للمنظمة. لذا، يجب االستالدول األعضاء واإلدارة بمعلومات مالية أفضل لُتستخَدم في التشغي

مان أن تساهم الجهود ل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من أجل ضضمن المنافع المتاحة اآلن بف
 استخداٍم أكثر كفاءةا وفعاليةا للموارد كنتيجة لتحّسن المعلومات اإلدارية." فيالمبذولة 

والموّجهة إلى أمين  2015تموز/يوليو  فيتركة الصادرة عن وحدة التفتيش المشتجدر اإلشارة إلى أن  رسالة اإلدارة  .5

باتجاه االلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام" قد عام منظمة السياحة العالمية بعنوان "جهود منظمة السياحة العالمية 

 :1، اإلضافة A/21/8(II)(b)كما تبيّن الوثيقة  نّوهت بما يلي
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منظمة السياحة العالمية  تحضيرُمنَجزة من أجل عِجَب المفتش بنوعية وكمية وتنّوع األعمال التحضيرية ال"أُ 
 (1لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام..." )الفقرة 

المحاسبية "يرى المفتش أن ه... بالنظر إلى القيود المفروضة على الموارد المالية والبشرية لمشروع المعايير 
استراتيجية ممكنة  لالدولية للقطاع العام والفترة الزمنية الضيّقة.... طبّقت أمانة منظمة السياحة العالمية أفض

 (.34..." )الفقرة ظمن دون أي تحفّ  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ةالمالي الحساباتلضمان مطابقة 

كانون  31المالية الُمراجعة للسنة المنتهية في  الحساباتنُِظَر في  ( من النظام المالي،2)17لمادة عمالا با .6

يرفع  .(CE/DEC/9(CIII))، وتّم إقرارها من قبل المجلس التنفيذي في دورته الثالثة بعد المئة 2015األول/ديسمبر 

ة ضمن الوثيقة المالية إلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية ا الحساباتالمجلس التنفيذي تقريره بشأن هذه   .A/22/6لعام 

( بتاريخ 2015-2014الرصيد النقدي للميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال المتداول للفترة المالية العشرين )  ثانيا. 

 2015كانون األول/ديسمبر  31

المتداول للفترة المالية لميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال الميزانية النقدي ضمن ا رصيد يستعرض هذا القسم .7

 .2015كانون األول/ديسمبر  31( بتاريخ 2015-201العشرين )

       رصيد الميزانية النقدي ضمن الميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال المتداول 

    2015كانون األول/ديسمبر  31في 

    باليورو

  2014 2015 2014-2015  

 26،616،000.00 13،492،000.00 13،124،000.00 الميزانية العادية – الميزانية الُمقّرة

 533،953.29- 372،645.87  906،599.16- رصيد الميزانية النقدي

 23،186،431.58 11،883،256.17 11،303،175.41 إيرادات الميزانية

 21،999،431.58 11،340،256.17 10،659،175.41 االشتراكات المقّررة       

 1،187،000.00 543،000.00 644،000.00 المبلغ المصروف من المخّصصات المقّرة من قبل الجمعية العامة      

 687،000.00 293،000.00 394،000.00 الميزانية العادية  –االعتماد من الفائض المتراكم 

 500،000.00 250،000.00 250،000.00 مخزون المنشورات  –االعتماد من الفائض المتراكم 

 26،034،305.11- 13،061،287.95- 12،973،017.16- إنفاق الميزانية

 2،847،873.53- 1،178،031.78- 1،669،841.75- )ب(( 2. 10العجز النقدي/السلفة من صندوق رأس المال المتداول )النظام المالي، المادة 

 2،313،920.24 1،550،677.65 763،242.59 متحصالت االشتراكات المتأّخرة في السنة المالية 

533،953.29- 906،599.16-                             )ب((2. 10الرصيد التراكمي لصندوق رأس المال المتداول بعد تسديد االشتراكات المتأخرة للصندوق )النظام المالي، المادة   -533،953.29  

 

ةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية  ثالثا.   العامَّ

 أن:مدعوة إلى الجمعية العامة  .8

 والمقّرر A/RES/648(XXI) ، المدعوم بالقرارCE/DEC/11(C)تؤيّد مقّرر المجلس التنفيذي  (أ )

(CE/DEC/9(CIII))  2015و 2014كانون األول/ديسمبر  31المالية للسنتين المنتهيتين في  الحساباتبشأن ،

 ؛على التوالي

 (؛2015-2014المراجعة للفترة المالية العشرين ) وتقّر إغالق الحسابات المالية (ب )

ا بوتحيط  (ج ) لميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال المتداول للعامين ضمن ا النقديالميزانية رصيد علما

 .2015و 2014
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