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، برئاسة سویسرا. وبصفتھا ھیئة متفّرعة 2022تشرین الثاني/نوفمبر    18اجتمعت لجنة البرنامج والمیزانیة في  

الوثائق ذات الصلة بمیزانیة المنّظمة وبرنامج عملھا، قبل أن تُقدَّم  عن المجلس التنفیذي، قامت اللجنة بمراجعة كّل  
 إلى المجلس. 

بحثت اللجنة خالل اجتماعھا الثاني والعشرین، الذي ُعِقَد عبر اإلنترنت، في التقاریر التالیة الصادرة عن األمین العام  
 بشأن:

 برنامج العمل العام •
 الوضع المالي للمنّظمة  •
 البشریة الموارد  •

بأولویات األعضاء، في إطار التحضیر لبرنامج   خاصّ ال  طالعاالست  مسودةباإلضافة إلى ذلك، استعرضت اللجنة  
 العمل المقبل.

 راجعت اللجنة كّل الوثائق الُمقدَّمة وأوصت إلى المجلس التنفیذي بإقرارھا. 

مة  تفعة وعواقبھا السلبیة على میزانیة المنظّ م المرالت التضخّ بشأن معدّ   ھامخاوفعن  اللجنة خالل االجتماع   أعربتو
 وقدرتھا على اإلنجاز. 

 ما یلي: األمین العام في البرنامج والمیزانیةفي ھذا السیاق، تدعم لجنة 

 الدول األعضاء،  اشتراكاتاقتراح زیادة  -
 مالیة طوعیة للدول األعضاء،  تحدید العدید من المبادرات الرئیسیة لمشاركةٍ  -
 مة السیاحة العالمیة.فین في أمانة منظّ الموظّ  مناصبتسھیل التمویل من خارج المیزانیة ل -

البرنامج والمیزانیة لیست واردة في ھذه  التنفیذي في ما یتعلّق بكّل تقریر تدارستھ لجنة  إنَّ مقّررات المجلس 
 (انظر مراجع الوثائق في المقّدمة).  الوثیقة، وإنَّما في الوثائق الُمشار إلیھا

http://www.unwto.org/
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  مقّدمة أّوًال. 

في   .1 افتراضیًا  والعشرین  الثاني  اجتماعھا  والمیزانیة  البرنامج  لجنة  الثاني/نوفمبر    18عقدت  برئاسة  2022تشرین   ،
 التقریر.سویسرا، في حین تولّت بیرو نیابة الرئاسة. ترُد قائمة المشاركین طّي ھذا 

بَت المدیرة التنفیذیة بالمشاركین. وأّكدت أنَّ  .2 ما قطاع السیاحة  ر على بلدان كثیرة في اقتصادھا، وال سیّ أزمة الطاقة تؤثّ   رحَّ
ة بالسیاحة. وینسحب تأثیر ھذه األزمة یّ فیھا. فمعّدالت التضّخم مرتفعة وتؤّدي إلى تغییر عملیات العدید من الجھات المعن

 نّظمة. أیًضا على الم

في ھذا السیاق، یُعتبَر عمل أمانة منّظمة السیاحة العالمیة أساسیًا في دعم انتعاش المجتمعات واالقتصادات في جمیع  .3
زوا   أنحاء العالم وقدرتھا على الصمود. ویتعیّن على أعضاء منّظمة السیاحة العالمیة أن یبقوا موّحدین وأقویاء، وأن یُرّكِ

 على الحلول المبتكرة. 

  117 أعضاُء اللجنة جدول األعمال وباشروا النظر في الوثائق التالیة التي تُقدَّم إلى المجلس التنفیذي في دورتھ  أقرَّ  .4
 )2022تشرین الثاني/نوفمبر   24(مراكش، المملكة المغربیة، 

 

 الوثائق  

 CE/117/3(b) rev.1  برنامج العمل العام

 CE/117/3(c) rev.1 الوضع المالي للمنّظمة 

 CE/117/3(d) الموارد البشریة 

 

باإلضافة إلى ذلك، استعرضت اللجنة مسودة االستطالع الخاّص بأولویات األعضاء، في إطار التحضیر لبرنامج العمل   .5
 (انظر الجزء الخامس من ھذا التقریر). 2025-2024المقبل، 

الرئیس، أي سویسرا، الضوَء في بیانھ على   .6 الملیئة بالتحّدیات والتي سلََّط  المنّظمة في مثل ھذه األوقات  أھمیة عمل 
تتّصف بعّدة أزمات: المناخ، والوضع في أوكرانیا، والتضّخم، وكذلك نقص الموّظفین والعاملین من أصحاب المھارات  

 . 19-في مجال السیاحة خالل فترة التعافي الحالیة من كوفید

المناقشات   .7 أھمیة  إلى  أیًضا  فرق وأشاَر  بشأن  التنفیذي  المجلس  انعقاد  بـ  العمل  ةخالل  السیاحة  المعنیّة  تصمیم  "إعادة 
. ومن البرنامج والمیزانیةمة السیاحة العالمیة ولجنة العمل الالحق لمنظّ   مھّمة بالنسبة إلىرات  قرّ ممستقبل". ستكون اللل

المترتّ   المھمّ  اآلثار  البرنامج والمیزانیة  لجنة  تفھم  العملبة على والیة  أن  یتعلّ   في   فرقة  ببرنامج منظّ ما  السیاحة  ق  مة 
 أیًضا. العالمیة ومیزانیتھا، وبالتالي على لجنة البرنامج والمیزانیة

ناء انعقاد المجلس التنفیذي نیابةً وشكَر أیًضا األرجنتین على اقتراحھا الكریم بتقدیم تقریر لجنة البرنامج والمیزانیة أث .8
 عن الرئیس.

 ) CE/117/3(b) rev.1تنفیذ برنامج العمل العام (الوثیقة  ثانیًا. 

عرضت المدیرة التنفیذیة األنشطة الرئیسیة التي نفّذتھا أمانة منّظمة السیاحة العالمیة خالل الفترة ذات الصلة، وتلك التي   .9
 یعكس تقریر األمین العام إلى المجلس التنفیذي.بما  - 2023في طور اإلعداد لعام  

ل القطاع    -وأشارت إلى أنَّ بناء القدرة على الصمود من أجل مجتمعات شاملة واقتصادات مزدھرة   .10 یبقى    -مع دعم تحوُّ
 ّص علیھا التي ین ولویاتاألھداف واألن في مختلف بیَّ مة السیاحة العالمیة، على النحو المُ عنصًرا أساسیًا في أنشطة منظّ 
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أنَّ برنامج عمل المنظّ  ھ  قة في دعم بعض المبادرات الرئیسیة وأنَّ مة أن تكون مبتكرة وخّال ھ ینبغي للمنظّ مة. وأضافت 
 ة أعضاء. إشراك عضو واحد أو عدّ مع ینبغي توفیر الموارد واآللیات الطوعیة لتمویلھا، 

المقترح تماًما ود .11 البرنامج والمیزانیة ھذا  للدول  أیََّد رئیس لجنة  التي تسمح  العام إلى مواصلة بناء اآللیات  عا األمین 
 األعضاء بالمشاركة في تمویل مبادرات منّظمة السیاحة العالمیة الرئیسیة على أساٍس طوعي. 

 . CE/117/3(b) rev.1ختاًما، توصي اللجنة إلى المجلس التنفیذي باعتماد التقریر  .12

 

 )CE/117/3(c) rev.1تقریر عن الوضع المالي للمنّظمة (الوثیقة  ثالثًا.

األحداث   .13 بسبب  العالمیة  السیاحة  لمنّظمة  المالیة  التوقّعات  في  الیقین  والمالیة على عدم  المیزانیة  دائرة  رئیسة  شدََّدت 
 عن تأثیر معّدالت  الدولیة، وجائحة فیروس كورونا، والنزاع في أوكرانیا، والعقوبات المفروضة على روسیا، فضًال 

 غیر المسبوقة في إسبانیا وأوروبا، وعرضت النقاط التالیة: وم المرتفعة التضخّ 

أیلول/سبتمبر    30و  2022حزیران/یونیو    30التقریر المالي لمنّظمة السیاحة العالمیة عن الفترات المنتھیة في   )أ(
 ، بما في ذلك ما یلي: 2022

)i(   30التي قّدمھا األمین العام في    2022المیزانیة العادیة للسنة المالیة  الخّطة المحّدثة إلیرادات ونفقات  
 ؛ 2022أیلول/سبتمبر   30وفي   2022حزیران/یونیو 

)ii(  ُمقتَرح األمین العام بشأن االحتیاطي البدیل، على النحو الذي أذَن بھ رئیس المجلس التنفیذي، بتخصیص
 . المقّر الرئیسيیورو لمشروع تحسین البنیة التحتیة في  250000مبلغ 

بتاریخ   ) ب( العادیة  للمیزانیة  الُمنقَّحة    2022أیلول/سبتمبر    30وبتاریخ    2022حزیران/یونیو    30االعتمادات 
  30و  2022حزیران/یونیو    30والمشاریع مع منّظمة السیاحة العالمیة ومساھمات الجھات المانحة للفترة المنتھیة في  

كانون    31عة للسنة المنتھیة في  راجَ مة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المُ والتقریر المالي لمنظّ   2022أیلول/سبتمبر  
 بما في ذلك ما یلي: ،2021دیسمبر األّول/

)i(  والمعاییر العالمیة  السیاحة  لمنّظمة  المالیة  والقواعد  المالي  بالنظام  عمًال  المالیة،  البیانات  خضعت 
لمراجعة خارجیة وحصلت على رأي غیر مشفوع بتحفّظ (إیجابي) في تقریر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام،  

 ع الحسابات الخارجي؛ راجِ مُ 

)ii(  مناقشة وتحلیل الوضع المالي لمنّظمة السیاحة العالمیة واألداء المالي وأداء المیزانیة للسنة المالیة المنتھیة
حقوق المساھمین، واإلجراءات التخفیفیة /، بما في ذلك تحلیل صافي األصول2021كانون األّول/دیسمبر    31في  

 التي یمكن اتّخاذھا لالستجابة لسیناریو سلبي حاّد ُمحتَمل؛ 

)iii(   للصندوق العام من أجل    2021ُمقتَرحات األمین العام بتخصیص الفائض النقدي للمیزانیة العادیة لعام
 ؛ 2025-2024ن المقبلتَْین زیادة األنشطة التشغیلیة لبرنامج عمل المیزانیة العادیة في فترة السنتی

)iv(  ّیع التمویل  ر(ب) من النظام المالي، ومشا3-5(أ) و3-5ن  یْ تَ تحویالت اعتمادات المیزانیة العادیة وفقًا للماد
 . 2021المشترك مع منّظمة السیاحة العالمیة ومساھمات الجھات المانحة للفترة 

فین بعد انتھاء  ول التوقّعات التفصیلیة لتمویل استحقاقات الموظّ قامت رئیسة دائرة المیزانیة والمالیة أیًضا بإبالغ اللجنة ح .14
 الخدمة وتحلیل تكالیف الرواتب على النحو الوارد في ھذه الوثیقة.

السلیم  .15 التنفیذ  الذي یُعیق  المرتفع في إسبانیا  التضّخم  البرنامج والمیزانیة عن مخاوف جّدیة بشأن  أعرَب رئیس لجنة 
لھا في الُمخطَّط  العمل.    لألنشطة  اشتراكات  برنامج  التنفیذي ویؤیّد بشّدة زیادة  المجلس  إلى  المسألة  إحالة  واقترَح 

 العضویة لفترة السنتَْین المقبلتَْین لتعویض العنصر التضّخمي على األقّل.

ّررة لألعضاء شكَرت المدیرة التنفیذیة لجنة البرنامج والمیزانیة على دعمھا لزیادة تقدیرات المیزانیة واالشتراكات المق .16
مشیرةً إلى أنَّھا قد  مة،  لفترة السنتَْین المقبلتَْین من أجل الحفاظ على مستویات الموارد الحقیقیة المتاحة لتنفیذ أنشطة المنظّ 

حة  قترَ تحدید الزیادة المُ  جًدا مبكرال  منھ ال یزال أنَّ من رغم  على ال  2025وفي   2024% في  20% و10تتراوح بین 
 .شتراكاتفي اال
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 .CE/117/3(c) rev.1أوصت اللجنة إلى المجلس التنفیذي باعتماد التقریر  .17

 ) CE/116/3(d) rev.1 تقریر الموارد البشریة (الوثیقة رابعًا.

عرَض رئیس دائرة الموارد البشریة مختلف المسائل المتعلّقة بوضع الموارد البشریة في المنّظمة وقدََّم حقائق إحصائیة   .18
 توضح أوجھ التقدُّم الملحوظة نحو التكافؤ بین الجنَسْین في صفوف الموّظفین.موجزة 

الدعم في   .19 أ)  المجال، مثًال:  اللجنة بالمستجّدات األخرى ذات الصلة في ھذا  البشریة بإبالغ  الموارد  قاَم رئیس  كذلك، 
  مع التشدید التدریجیة إلى مكان العمل،    والدعم النفسي واالجتماعي، والعودةأعقاب الجائحة، بما في ذلك الصّحة والرفاه  

من    ذلكللموّظفین، باإلضافة إلى التدریبات، وما لخدمات الدعم النفسي واالجتماعي    وفیرعلى مراعاة تدابیر السالمة وت
ءة أثر إیجابي على الموّظفین؛ ب) تنفیذ أدوات تكنولوجیا المعلومات الخاّصة بالموارد البشریة التي تسمح بزیادة الكفا

م في بیئة "خالیة من الورق"؛  في خدمة العمالء واالستجابة لھم، ما یُتیح تسریع الحلول التي تعتمد على البیانات، مّما یُساھِ 
والعدد الكبیر    ،ج) التوظیف، وال سیّما إنھاء العدید من التعیینات، وبخاّصٍة أیًضا في المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط

الت المبادرات في مجال  إمكانیة من  بین  تتراوح  التي  المواضیع  التركیز على مجموعة واسعة من  علّم والتطویر، مع 
في   نفسیة والرفاهة الالوصول وإدارة النزاعات والخطابات العاّمة والمرونة واإلجھاد والتنظیم الذاتي واإلرھاق والصحّ 

ما یسمح   ،حدةات على نطاق منظومة األمم المتّ ع والمشاركة في مختلف المبادروالتنوّ   النوع االجتماعيمكان العمل؛ د)  
بتللمنظّ  الجیّ   طبیق مة  المجاالت، فضًال الممارسات  الكاملة؛ ھـ) تعدیل    تعزیز   عندة في ھذه  اإلداري الشفافیة    النظام 

مجاالت ما في  حدة، وال سیّ مع منظومة األمم المتّ   مواءمةفین ومراجعة وتطویر سیاسات الموارد البشریة لضمان الموظّ لل
ع، ومكافحة التمییز؛  والتنوّ   نوع االجتماعين، وترتیبات العمل المرنة، واإلجازة الوالدیة، والیْ االستغالل واالعتداء الجنسیَّ 

ى إلى زیادة إیجابیة في  ا أدّ ، ممّ 2021و) نتائج مسح تكلفة المعیشة الذي أجرتھ لجنة الخدمة المدنیة الدولیة في عام  
 حدة. ألمم المتّ ل في األنشطة واالستطالعات األخرى) التعاون ز ؛وجنیف مدریدفي صافي األجور 

وتّم تشجیع أعضاء المنّظمة على دعم تطویر برامج الموّظفین باإلعارة والموّظفین الفنّیین المبتدئین لتنمیة مواھب خبراء   .20
 السیاحة. 

یة بشأن الحاجة إلى تمویٍل إضافي لمناصب وبناًء على طلب رئیس لجنة البرنامج والمیزانیة، تّم تقدیم شروحات إضاف .21
الموّظفین في األمانة. وردَّ رئیس الموارد البشریة بأنَّ العمل المكثّف الذي تقوم بھ المنّظمة ال یمكن أن یُنجزه إّال أفراد  

یة، وتحسین من ذوي المؤّھالت العالیة، وأنَّ المنّظمة، لكي تبقى في الطلیعة، تحتاج إلى زیادة ضمان مواردھا البشر
ظروف خدماتھا وتوفیر ظروف عمل جذّابة للسماح باستقطاب أفضل المواھب واالحتفاظ بھا لصالح المنّظمة وأعضائھا.  
المّدة مقابل األموال من خارج   المحّددة  الموّظفین  التمویل لمناصب  وتّم تقدیم توضیحات إضافیة بشأن إمكانیة توفیر 

 المیزانیة.

 .  CE/117/3(d)أوصت اللجنة إلى المجلس التنفیذي باعتماد التقریر  .22

 

 2025-2024ر لبرنامج العمل للفترة ی خامًسا. االستطالع للتحض

) إلعداد  ُمشاِركونوال  فاعلون أولویات األعضاء (األعضاء الب  الستطالع الخاصّ أبلغت األمانة عن المراحل المختلفة ل .23
 قطاع.للعات مة والتوقّ للمنظّ  مدطویلة األال، وكذلك الرؤیة 2025- 2024 للفترة برنامج العمل

 ستطالعلمناقشة نتائج اال  خاصّ رت عقد اجتماع  على النحو الذي اقترحتھ األمانة وقرّ   طالعا االستاللجنة رسمیً   أیّدت .24
 . 2023ل من عام خالل النصف األوّ 

 والعشرین للجنة البرنامج والمیزانیة سادًسا. مكان وتاریخ انعقاد الدورة الثالثة 

ر األمین العام، باالشتراك مع رئیس لجنة البرنامج والمیزانیة، طرائق عقد اجتماع قرِّ السابق، سیُ  بندفي ال كما وردَ  .25
د اجتماع  عقَ . وسیُ 2023ل من عام خالل النصف األوّ  االستطالعنتائج  للبحث فيللجنة البرنامج والمیزانیة  خاصّ 

 مة إلیھ. قدَّ للمجلس التنفیذي، لمراجعة الوثائق الالزمة المُ   118قبل الدورة  رةً آخر مباش
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 قائمة المشاركین المرفق األّول:

 
1. Chair 

 
Switzerland 
 
Mr. Richard Kämpf 
Head of Tourism Affairs, Promotion Activities Directorate 
Focal Point for UNWTO 
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
 
 
Mr. Christoph Schlumpf 
Scientific Collaborator  
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 

 
2. Vicechair 

 
Peru 
 
Sra Isabella Morante 
Practicante 
Dirección de Facilitación y Cultura Turística  
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 

 
3. Members 

 
Africa: 
  

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 et solidaire 
 

 
Tanzania 
 
Ms. Sekela J. Mwambegele 
First Secretary at the Embassy of the United Republic of Tanzania in Paris 
 
Richie Wandwi 
Assistant director 
Ministry of Natural Resources and Tourism  
 
Prof. Eliamani M. Sedoyeka 
Permanent Secretary 
Ministry of Natural Resources and Tourism 
 
Ms. Maria C. Nyamsekela 
Tourism Officer 
Ministry of Natural Resources and Tourism 
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Americas:  
 

Argentina 
 
Sra. Ana Inés García Allievi  
Directora de Relaciones Internacionales  
Punto focal para la OMT 
Ministerio de Turismo y Deportes  

 
East Asia and the Pacific:  
 

Japan 
 
Mr. Moe Nakamura, Deputy Director 
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. Yuki Koinuma, Chief Officer 
Japan Tourism Agency, 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 
Mr. Yuka Asai, Chief 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 
 
Ms. Meera Devi Daran 
Senior Assistant Secretary 
Tourism Policy and International Affairs  
Ministry of Tourism, Arts and Culture 

 
Europe 
  

Spain 
 
Mr. Félix de Paz 
Deputy Director General for Tourism Cooperation and Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
Ministry of Industry, Trade and Tourism 
 

 
Middle East:  
 

Saudi Arabia 
 
Mr. Sultan Almusallam 
General Manager of International Affairs  
Ministry of Tourism 

 
Ms. Razan Yousef 
Multilateral Affairs Manager  
Ministry of Tourism 
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Mr. Hussam Alharbi 
Multilateral Affairs Senior Specialist   
Ministry of Tourism 
 

 
South Asia:  
 

India 
 
Mr. Roshan Thomas 
Deputy Secretary 
Ministry of Tourism 
 
 
Sri Lanka 
 
Ms. Rajeeka Ranathunga 
Assistant Director- International Relations 
Focal Point for UNWTO 
Sri Lanka Tourism Development Authority   

 
Representatives of the Affiliate Members 
 

Chairman of the Affiliate Members Board (2025) 
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Spain 
Ms. Mar de Miguel 

 
 

4. UNWTO Secretariat 
 

Zoritsa Urosevic, Executive Director 

Mikheil Ninua, Director of Administration 

Beka Jakeli, Chief, Member Relations 

Mónica González, Chief, Budget and Finance 

Paolo Velasco, Chief, Human Resources  

Philippe Lemaistre, Internal Coordination Officer 


