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 لجنة البرنامج والمیزانیة تقریر 

 
 

  

 
 ملخص تنفیذي 

 
بصفتھا ھیئة متفرعة عن و  .2021تشرین الثاني/نوفمبر    23برئاسة بیرو، في    ،لجنة البرنامج والمیزانیة  اجتمعت

 . المجلس إلى تقدم أن قبل عملھا، وبرنامج المنظمة بمیزانیة الصلة  ذات  الوثائقكل  تدارسقامت بالمجلس التنفیذي، 

 اآلتیة: في التقاریر  اجتماعھا التاسع عشرنظرت اللجنة خالل 

 تنفیذ برنامج العمل العام -1
 الوضع المالي للمنظمة -2
 الموارد البشریة  -3

 اللجنة في كل الوثائق وأوصت إلى المجلس التنفیذي بإقرارھا.نظرت 

 مشاریع مقررات المجلس التنفیذي لیست واردة في ھذه الوثیقة، وإنما في الوثائق المذكورة أعاله.
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  مقدمة  -أوال

البرنامج والمیزانیة اجتماَعھا    عقدت -1 الثاني  23  في  افتراضیا   عشر  التاسع لجنة  . بیرو، برئاسة  2021  نوفمبر/تشرین 
 تردُ قائمة المشاركین طّي ھذا التقریر.  

 
إلى المجلس التنفیذي    قدموالوثائق ذات الصلة التي تُ   التالیة  النقاط  في  النظر  وباشروا  األعمال  جدول  اللجنة  أعضاءُ   أقرّ  -2

 :   یا)التي عقدت في إطار الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة (مدرید، إسبان 114في دورتھ 
 

 الوثائق 
 

 A/24/5(a) rev.3 2023-2022الفترة و    2021-2020للفترة  تنفیذ برنامج العمل العام 
 

 A/24/5(b) rev.1 )2023-2022و 2021-2020للمنظمة ( يالوضع المال

 
 A/24/5(c) (بما في ذلك تقریر مسؤولة األخالقیات)  الموارد البشریة حول تقریر

 

على نطاق عالمي آثارا سلبیة غیر مسبوقة على كافة اقتصادات   19-تفشي وباء كوفید لأشارت الرئیسة، بیرو، إلى أن   -3
العالم تقریبا، السیما على القطاعات ذات الصلة بالسفر والسیاحة. واشادت في نفس الوقت بالدور الرائد الذي أدتھ أمانة  

 خفیف من آثار الوباء. منظمة السیاحة العالمیة منذ بدایة الوباء، وبالمبادرات التي اتخذت والتوصیات التي صدرت للت
 

مع مراعاة أمر أساسي أال وشددت الرئیسة على أنھ من خالل العمل سویة بإمكاننا أن نفتح آفاقا جدیدة لتنمیة السیاحة،   -4
 عاش متكامل للقطاع.نإوھو التنمیة المستدامة بعد الوباء، وذلك من أجل التوصل إلى 

 

 A/24/5(a) rev.3 –تنفیذ برنامج العمل العام  - ثانیا

،  19-إجراءات مكافحة آثار أزمة وباء كوفید   عرض األمین العام مستجدّات األنشطة التي نفّذتھا األمانة، بما في ذلك -5
على وشدد   المعروضة  المبادرات  مختلف  بالتفصیل  وشرح  المجال،  ھذا  في  حاسم  دور  من  التقنیة  للجان  ما  على 

 المجلس بغیة إقرارھا، ومن بینھا:

 ،توصیات منظمة السیاحة العالمیة بشأن السیاحة والتنمیة الریفیة )أ(
 السیاحیة،مبادرة أفضل القرى  ) ب(
 مبادرة السیاحة والبالستیك،  ) ج(
 توصیات بشأن انتقال السفر والسیاحة نحو االقتصاد األخضر، )د (
 ،2023-2022إحتمال اإلنضمام إلى مجموعة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة قبل الفترة  )ه(
 مشروع المدونة الدولیة لحمایة السیاح.  )و(

لبرنامج   -6 العریضة  الخطوط  أیضا  العام  األمین  (ولخص  القادمة  السنتین  فترة  للمحاور 2023-2022عمل  إستنادا   :(
 الثالثة اآلتیة:

 حول األولویات 2021نتائج اإلستطالع الذي أجري في أوائل  )أ(
 2021-2020اإلستمرار في برنامج عمل  ) ب(
 2030المساھمة القصوى للسیاحة في خطة التنمیة لعام  ) ج(
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من   -7 الرئیسة،  ونائب  اللجنة  رئیسة  مع وشددت  السیاحة  في  الفاعلة  األطراف  كل  تنسیق جھود  أھمیة  زمبابوي، على 
 المنظمة من أجل إتاحة انتعاش القطاع على نحو أطول وأكثر استدامة.

 
التي   -8 باألنشطة  علما  والمیزانیة  البرنامج  لجنة  الفترة  وأحاطت  في  وبخطوط    ،2021-2020نفذت  باألھداف  وكذلك 

 التقریر. اعتماد إلى المجلس التنفیذي ب وأوصت ،2023-2022رة یزمع تنفیذه للفتالعمل وبكل ما 

 
 A/24/5(b) rev.1 -تقریر حول الوضع المالي للمنظمة  -ثالثا 

 ھي تشمل:ورئیسة دائرة المیزانیة والمالیة المعلومات ذات الصلة بالوضع المالي للمنظمة،  عرضت -9

 .) 2019-2018إغالق الحسابات المالیة المراجعة للفترة المالیة الثانیة والعشرین ( )أ(
 

یا ال تحفظ فیھ  أ، والتي نالت ر2020كانون األول/دیسمبر    31الحسابات المالیة المراجعة للفترة المنتھیة في   ) ب(
 المراجع الخارجي للحسابات المرفق بھذه الوثیقة.(إیجابیا)، كما ورد في تقریر 

المالي   لالتقریر  العام  المنظمة  لألمین  في  عن  المنتھیة  األول/دیسمبر    31لفترة  یشمل 2020كانون  والذي   ،
الستخدام رصید الخزانة في المیزانیة العامة وحول اقتراح األمین العام    19-مالحظة خاصة حول وباء كوفید 

 .2020-2019للفترة 
 

األمر  ) ج( الخدمة،  نھایة  بعد  الموظفین  استحقاقات  بدل  الخصوم  تمویل  استراتیجیة  لتنفیذ  المحتملة  السیناریوات 
 الذي شدد علیھ نائب الرئیس، من سویسرا. 

  
، مع التشدید على أھمیة المساھمة المالیة  2021و  حزیران/یونی  30التقریر المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في   )د (

 المملكة العربیة السعودیة لمكتب المنظمة اإلقلیمي للشرق األوسط. التي قدمتھا 
 

للفترة   )ه( العادیة  المیزانیة  المئة    2023-2022مشروع  في  صفر  بنسبة  زیادة  إلى  یستند  الشتراكات  الذي 
سنة   تخصیص 2023وسنة    2022األعضاء عن  بشأن  العام  األمین  اقتراح  وإلى  السابقة،  بالسنة  مقارنة   ،

 إیرادات المیزانیة اإلضافیة.
 

للفترة   )و( للحسابات  الخارجي  المراجع  انتخاب  تقدیم 2023-2022موضوع  على  األعضاء  تشجیع  مع   ،
 ترشیحات بالسرعة الممكنة.

 
  ،2022كانون الثاني/ینایر    1من القواعد المالیة المفصلة، بھدف القیام، اعتبارا من    2  -تعدیل المادة الرابعة ) ز(

 التي یترتب علیھا إنھاء العضویة باإلنتساب.  تقلیص فترة التخلف عن السدادب

وھنأت لجنة البرنامج والمیزانیة األمانة على العمل الھام واألداء المھني، وأحاطت علما بالتقریر وأوصت إلى المجلس   -10
 باعتماده.

 
 A/24/5(c) - الموارد البشریةتقریر  - رابعا

البشریةعرض   -1 الموارد  دائرة  عن   رئیس  اإلحصاءات  آخر  مع  معلومات  وقدم  المنظمة.  في  البشریة  الموارد  وضع 
 وھي تشمل:شؤون الموظفین، 

 وبعده  19-استراتیجیات إدارة الموارد والمستخدمین اثناء وباء كوفید  )أ(
 

 برنامج توجیھ المستخدمین الجدد  ) ب(
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 تحسین وسائل اختیار الموظفین ) ج(
 

 المستخدمینتنفیذ استراتیجیة الصحة لما فیھ خیر  )د (
 

 دام الورق خمكننة النماذج لمزید من الفعالیة في استخدام الموارد والتخلي عن است )ه(
 

 التعاون مع النظام المشترك لألمم المتحدة  )و(
 

 تحسین آلیات المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة ) ز(
 

 لنظام الموظفینتحسین ظروف الخدمة للمستخدمین غیر الخاضعین  ) ح(
 

 وضع استراتیجیة للموارد البشریة ترتكز على مسائل استراتیجیة. )ط(

أشار األمین العام أیضا إلى الجھود المبذولة في مجال اإلجراءات التنافسیة الختیار الموظفین لتعزیز الموارد البشریة  -2
 اإلقلیمي للشرق األوسط، في الریاض.في مكتب المنظمة 

 
علما   -3 والمیزانیة  البرنامج  لجنة  موظفو  وأحاطت  یبذلھا  التي  وبالجھود  عرضت  التي  العدیدة  باألنشطة  التقدیر  مع 

 المنظمة، على الرغم من الموارد المحدودة. 
 

 وأوصت لجنة البرنامج والمیزانیة إلى المجلس باعتماد التقریر. -4
 

 للجنة البرنامج والمیزانیة العشرینمكان وتاریخ انعقاد اإلجتماع  - خامسا

 
للمجلس التنفیذي، في إطار الدورة    115بعد الدورة    العشرین، بالحضور الشخصي،اللجنة على عقد اجتماعھا    اتفقت -5

 .2021كانون األول/دیسمبر  3، في الرابعة والعشرین للجمعیة العامة
 

*** 
  



 
CE/114/PBC19 
 

Page 5 of 7 
 

 االجتماع التاسع عشر للجنة البرنامج والمیزانیة  –قائمة المشاركین  المرفق األول: 

 

Chair 
 
Peru 
 
S.E. Sra Isabel Álvarez Novoa 
Viceministra de Turismo 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sra Veralucia Abate Correa 
Analista en Cooperación y Relaciones Internacionales 
Dirección de Facilitación y Cultura Turística 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Sra Claudia Velit 
Ministra consejera 
Embajada de Perú en España 
 
Vicechair 
 
Switzerland 
 
Mr. Richard Kämpf 
Head of Tourism Affairs 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Promotion Activities Directorate 
 
Mr. Christoph Schlumpf 
Scientific collaborator 
Federal Department of Economic Affairs, 
Education and Research EAER 
State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Promotion Activites Directorate 
 
Members 
 
Argentina 
 
Lic. Ana Inés García Allievi 
Directora de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo y Deportes 
 
Iraq 
 
Mr. Ali Yassin Abudalreda 
Director of International Relations 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 
 
Ms. Redhab Fadel Razouqui 
Director of the Translation Department 
Ministry of Culture, Tourism, and Antiquities 
 
Japan 
 
Ms. Helga Tabuchi 
Counsellor 
International Relations and Tourism Human Resources 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
Japan Tourism Agency 
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Mr. Yuki Koinuma 
Chief Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Masateru Nakamura 
Chief Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Takafumi Ueda 
Officer 
Japan Tourism Agency 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Malaysia 
 
Mr. Jayappragas Muthuveeroo 
Senior Principal Assistant Secretary  
Tourism Policy and International Affairs 
Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs 
Ministry of Tourism, Arts and Culture of Malaysia 
 
Morocco 
 
Mme. Hasnae Zerrouq 
Directrice de la stratégie et de la coopération 
Point focal pour l'OMT 
Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale 
 
Saudí Arabia 
 
Mr. Firas Al Hammad 
Manager of Committee & Organization, International Cooperation Department 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Renad Amjad 
Multilateral Affairs Director 
Ministry of Tourism 
 
Spain 
 
Mr. Javier FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Deputy Director General of Cooperation and Tourism Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 
Ms. Teresa GANCEDO NIETO 
Chief, International Relations Area 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director 
Sri Lanka Tourism Development Authority 
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Zimbabwe 
 
Mr. Munesushe Munodawafa 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry    

 


