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أوال. أداء المیزانیة العادیة حتى تاریخ  31 آذار/مارس2018 

ألف. مقّدمة 

ل الميزانية العادية من االشتراكات المقّررة التي يسّددها األعضاء  تُموَّ
1
ومن مخّصصات الميزانية. ولقد أقّرت   1.

  2019-2018( الميزانية العادية للمنظّمة التي تغطّي فترة السنتَين A/22/10(II)الجمعية العامة )

(A/RES/688(XXII) بقيمة )2019وللعام  2018يورو، ُمقسَّمةً على الميزانيتَين السنويتَين للعام  27,603,000 ،

 يورو على التوالي.  13,994,000و يورو 13,609,000البالغتَين 

من النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية، يرفع األمين العام بياناً مالياً مؤقتاً إلى المجلس  14.7عمالً بالمادة   2.

  .التنفيذي مّرتين سنوياً 

)عمود االيرادات المعتمدة/  2018أدناه مقارنةً ما بين: )أ( اإليرادات واالعتمادات الُمقّرة لعام  1يقيم الجدول   3.

 31حتى تاريخ  2الميزانية األصلية(؛ )ب( تقدير اإليرادات المستحقة وحدود اإلنفاق بما يتماشى مع اإليرادات لعام 

 2018آذار/مارس  31ق(؛ و)ج( الرصيد النقدي للميزانية حتى تاريخ )عمود خطة اإليرادات واإلنفا 2018آذار/مارس 

)عمود  2018كانون األول/ديسمبر  31بناًء على النقد الُمستلم حتى تاريخه والنفقات الفعلية حتى تاريخه وااللتزامات لغاية 

 .الرصيد النقدي للميزانية(

2018آذار/مارس  31الميزانية العادية حتى  –والرصيد النقدي للميزانية مقارنة للميزانية ولخطة اإليرادات واإلنفاق  – 1الجدول 

   باليورو

اإليرادات المعتمدة/ 

الميزانية األصلية 
1

خطة اإليرادات 

واإلنفاق
الرصيد النقدي للميزانية 

)الدخل النقدي ناقص النفقات(

2347991.08 -0،000،00الفروقات في الميزانية

 8206061.82 12113000.00 13609000.00 إيرادات الميزانية

12623000.0010000000.006445446.88األعضاء الفاعلين والمشاركين اشتراكات

12414000.000.006261192.88 األعضاء الفاعلون 

209000.000.00184254.00 األعضاء المشاركون 

986000.00763000.00640015.94األخرىمصادر اإليرادات 

333000.00333000.00333000.00مخّصصات من الفائض المتراكم لبيع المنشورات

653000.00430000.00307015.94األعضاء المنتسبون

0.001350000.001120599.00متأخرة اشتراكات

 10554052.90 13609000.0012113000.00 نفقات الميزانية

:مالحظات

ت في األساس بموجب القرار  1 واقتراح األمين العام لتعديل الهيكلية.  A/22/10(II)في الوثيقة  A/RES/688(XXII)قبل النقل. وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات التي أقِرَّ

 2018يرادات واإلنفاق لعام خطة اال باء.

المالية المفّصلة لمنظمة السياحة العالمية وتماشياً مع الممارسات المعمول بها في  القواعدمن  3.4 عمالً بالمادة  4.

عتمادات الموافق عليها واإليرادات واإلنفاق على ضوء ما يلي: )أ( االخطةً لإليرادات العام السنوات الفائتة، يعّد األمين 

1
من النظام المالي لمنظّمة السياحة العالمية 6الماّدة  
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والعشرين بوجوب الحرص  الثانيةالجمعية العامة في دورتها  المتوقعة، )ب( تجربة السنوات المالية السابقة، و)ج( توصية

 تبيُّن خطّة اإليرادات واإلنفاق(. وA/RES/688(XXII)) للمبالغ المحّصلةعلى تنفيذ برنامج العمل والميزانية وفقاً 

إيرادات الميزانية المستحقّة القبض، والمستوى الُمقتَرح لإلنفاق في الميزانية، والتوقّعات بشأن نتائج الميزانية للسنة  توقّعات

 . 2018المالية 

. 2018آذار/مارس  31التي أعّدها األمين العام حتّى تاريخ يعرُض هذا القسم خطّة اإليرادات واإلنفاق   5.

إيرادات الميزانية

خالل  استالمهاالمقّررة لألعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين المتوقع  االشتراكاترت إيرادات الميزانية من قُد    6.

المقّررة. ويستند هذا التقدير  االشتراكاتفي المئة من إجمالي  78أي ما يوازي  ،يورو 10,430,000بـالسنة المالية الحالية 

وانخفاض النسبة المئوية في المئة(  85الفائتة ) الخمسالمستلمة في السنوات  لالشتراكاتط النسبة المئوية إلى متوسّ 

 باستخدامتحديثه الذي تّم  %(،4.8-) 2017/2015%( و2.4-)2017/2016لتحصيل االشتراكات المقّررة في السنوات 

 . 2018آذار/مارس  31المعلومات بشأن اإليرادات المستلمة فعلياً حتى تاريخ 

آذار/مارس  31من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين حتّى تاريخ  المستلمة الشتراكاتايمثّل مستوى   7.

% من خطّة اإليرادات المقّدرة. ويُشاُر إلى أنَّ هذه النسبة المئوية هي أدنى من النسبة 65 يورو( 6,752,463) 2018

العام المسّجلة في  ةلكنّها أعلى من النسب (،2016 % في العام74و 2017% في العام 67) ين السابقَينالمسّجلة في العامَ 

متوّسط مستوى التحصيل  أدنى من(، كما أنَّها 2014% في العام 63و 2015% في العام 61) 2014وفي العام  2015

 يورو(.  7,268,015 للسنوات الخمس الماضية )الذي يساوي
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  الرسم 1 - معّدل تحصیل االشتراكات المقّررة(%) 
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الرسم 2 - المتأّخرات (الدخل النقدي) (بآالف الیورو )
        ومتوّسط الفترة الزمنیة
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الرسم 3 - اإلشتراكات المقّررة (الدخل النقدي) حّتى تاریخ 31
(آذار/مارس  ومتوّسط الفترة الزمنیة (بآالف الیورو
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 الرسم 4 - المتأّخرات (الدخل النقدي) حّتى تاریخ 31
(آذار/مارس ومتوّسط الفترة الزمنیة (بآالف الیورو
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.8 ستوى الذي أقّرته الجمعية العامةفبقيت عند المأما مخّصصات الميزانية من الفائض المتراكم لبيع المنشورات  

 .%100قد سّجلت نسبة  وتنفيذها إيرادات الميزانية المقّدرة للسنة المالية فإنَّ وبالتالي  ،يورو( 333,000)

.9 بما يقارب 2018المتأخرة، فقُد ر المبلغ المرتقب تحصيله عام  االشتراكاتوأما بالنسبة إليرادات الميزانية من  

وقد  يورو(، 1,279,888بناًء على متوّسط مستوى التحصيل في السنوات العشر الفائتة )الذي يساوي  يورو،  1,350,000

تحصيل  ومع أخذ، 2018آذار/مارس  31فعليًا حتّى تاريخ  المستلمةاإليرادات باستخدام المعلومات عن  استُحِدَث هذا الرقم

بعين االعتبار.  العامة الجمعية فيها دالتي ال تنعق سنواتالالمتأّخرات خالل 

% من اإليرادات 83يمثّل  يورو( 1,120,599) 2018 آذار/مارس 31 الذي تم تحصيله حتى مبلغ المتأّخرات إنّ   10.

% في 32و، 2016% سنة 54، و2017% سنة 28)انت عليه في السنة الماضية هذه النسبة المئوية عّما ك تزيدالُمقدَّرة. 

 636,156 الفائتة )أي الخمسط مستوى التحصيل في السنوات متوسّ  أعلى أيًضا منكما أنَّها  (،2014ة وفي سن 2015سنة 

، فإن بعض الذين تستحّق عليهم متأّخراتبذل األمانة لقصارى جهدها وحسن نوايا األعضاء على الرغم من و يورو(.

خطة سداد مناسبة. وستواصل  اعتمادراسخ بإعادة دفع متأخراتهم أو  التزاماألعضاء ليسوا بعد في وضٍع يسمح لهم بقطع 

لدفع متأخراتهم أقلّه على  اقتراحاتعلى تقديم  اشتراكاتهماألمانة سياستها الرامية إلى تشجيع األعضاء المتأخرين في تسديد 

 .أقساط

وتمثّل اإليرادات المستلمة حتّى  .يورو 12,113,000ـب 2018وبصورٍة إجمالية، تُقّدر إيرادات الميزانية لسنة   11.

 2015و%(، 63) 2017 األعوامعّما كانت عليه في  مئوية أعلى ، وهي نسبة% من خطّة اإليرادات المقّدرة68تاريخه 

 %(. 76) 2016في عام  ى من النسبة المسّجلةدنألكنّها %(، 62) 2014%(، و59)

والفرق في الميزانية اإلنفاق في الميزانية 

، وهو مبلٌغ يطابق اإليرادات المتوقعة في األساس يورو  12,113,000ـبقُد رت نفقات الميزانية لهذه السنة المالية   12.

 الموافق عليها.  االعتماداتفي المئة من  89ويشّكل 

المسّجلة تلك للسنة الحالية، وهي نسبة أدنى من  % من خطّة اإلنفاق المقّدرة87تمثّل نفقات الميزانية حتّى تاريخه   13.

% في 89، و2015 % في العام90، و2016وفي العام  2017في العام  %91آذار/مارس ) 31في السنوات السابقة في 

 آذار/مارس 31% في 69قد بقَي عند  التنفيذ، فإّن مستوى بالموظفينغير المتعلّقة  التكاليف(. بالنسبة إلى 2014العام 

وأّما بالنسبة إلى  .نفسه التاريخفي %( 71) 2016%( و67) 2017، وهي نسبةٌ مشابهة للنسبة المسّجلة في العام 2018

 2016وعام  2017، وهي نسبة أدنى من تلك المسّجلة عام %94التكاليف المتعلّقة بالموّظفين، فإّن مستوى التنفيذ قد بلَغ 

 االلتزامات الملحوظة في الميزانيةأّن نفقات الميزانية لغاية تاريخه تشمل  تجدُر اإلشارة إلى% على التوالي(. 99% و100)

 حتّى نهاية السنة.وااللتزامات القانونية 

.ومن المتوقّع من خالل هذه التعديالت أن يتحقّق التوازن ما بين اإليرادات واإلنفاق في الميزانية خالل السنة المالية  14.

2018آذار/مارس  31تاريخ  حتى نتيجة الميزانية العادية جيم.
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الرسم 5 - إیرادات المیزانیة: خّطة اإلیردات مقابل الدخل
             النقدي الفعلي (بآالف الیورو)             
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الرسم 6 - إنفاق المیزانیة: خّطة اإلنفاق مقابل النفقات الفعلیة 
(بآالف الیورو)

Plan of expenditure Expenditure
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.15 2018آذار/مارس  31حتى تاريخ )الرصيد النقدي( العادية نتيجة الميزانية  إلى تحليل وضع القسميُصار في هذا  

 .2018كانون األول/ديسمبر  31لغاية  وااللتزاماتعلى أساس النقد المستلم حتى تاريخه والمصروفات الفعلية حتى تاريخه 

)الدخل النقدي(  الميزانيةإيرادات 

بما في ذلك متأخرات األعضاء  ،يورو 8,206,062 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستلمة )الدخل النقدي(ي  16.

لة خالل الفترة المنتهية في  في المئة من إيرادات  60. وتمثل اإليرادات المستلمة حتى تاريخه 2018آذار/مارس  31المحصَّ

 .الميزانية الُمقّرة

.17 6,752,463المستلمة للعام الحالي من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين إلى االشتراكاتيصل مستوى  

، وهي أدنى نسبة خالل يورو( 13,311,529 المقّررة المستحقة لهذا العام )أي االشتراكاتفي المئة من  51يورو، ما يمثّل 

  على التوالي(.  2015، و2016، و2017آذار/مارس  31حتّى تاريخ % 52%، و64%، و59) ةتالسنوات األربع الفائ

.18 مما كانت عليه في أعلىفهي  يورو( 1,120,599) المتأخرة التي تم استالمها حتى تاريخه لالشتراكاتأما بالنسبة   

 483،880، و2016عام يورو  650،176و ،2017يورو عام   440,310) آذار/مارس 31تاريخ ب السنوات األربع الفائتة

 (. 2014يورو عام  485,813و 2015يورو عام 

 اإلنفاق في الميزانية

.19 31يورو، وهو يشمل المصروفات المستحقة وبنود التسوية حتى تاريخ   10,554,053 بلغ اإلنفاق في الميزانية 

 7,750,757) 2018كانون األول/ديسمبر  31حتى  االلتزاماتيورو(، إلى جانب  2,803,296) 2018آذار/مارس 

 31لغاية  وااللتزامات القانونية تصُل االلتزامات الملحوظة في الميزانيةيورو(. بالنسبة للتكاليف غير المتصلة بالموظفين، 

آذار/مارس  31والمصروفات المستحقّة وبنود التسوية لغاية (، 2017% سنة 78)% 68إلى  2018كانون األّول/ديسمبر 

قد بلغ المبلغ المدفوع على شكل فوفي ما يخص التكاليف المتصلة بالموظفين،  .(2017% سنة 22% )32 إلى 2018

 األعوام الثالثة السابقةمستويات فكان أدنى بقليل من  ،يورو 2,038,711 مرتّبات خالل األشهر الثالثة األولى من السنة

(، أي ما يُعادل 2015عام  يورو 2،238،000 و ،2016يورو عام  2،197،746و ،2017يورو عام   2,208,815 )أي

ل/ديسمبر  31في حين تمثّل االلتزامات الملحوظة في الميزانية لغاية  (،2017% سنة 23% )25نسبة   2018كانون األوَّ

(. 2017% سنة %78 )75

نتيجة الميزانية )الرصيد النقدي( 

إيرادات الميزانية المستلمة  ، قد يؤدي الرصيد النقدي للميزانية )أي إجمالي2018آذار/مارس  31حتى تاريخ   20.

 2017عام  3,649,210-) يورو  2,347,991- )الدخل النقدي( ناقص النفقات في الميزانية( إلى عجٍز نقدي بقيمة

. وفي الوقت الراهن، وبناًء على النفقات الفعلية في الميزانية حتى تاريخه، يُسّجل فائٌض (2016عام  يورو 2،359،843و

(.2016عام  يورو 6،587،649و 2017يورو عام   5,561,361) يورو   5,402,765 في الخزينة بقيمة

المقّررة. وقد تتأثر قدرة المنظمة على اإليفاء  لالشتراكاتيعتمد الرصيد النقدي للميزانية على توقيت سداد األعضاء   21.

العضوية. وتنص  اشتراكاتفي تحصيل على المدى القصير والتقيّد ببرنامج العمل إذا ما واجهت حاالت تأخير  بالتزاماتها

في الشهر  اشتراكهمالمرفقة بالنظام األساسي على أنّه "يتعيّن على أعضاء المنظمة تسديد  قواعد التمويلمن  12الفقرة 

 .األول من السنة المالية التي يستحق فيها..."

.22 كانون الثاني/يناير 31المستلمة من األعضاء حتى تاريخ  االشتراكاتوعمالً بالقاعدة السالفة الذكر، بلغ إجمالي  

عن اشتراكات  من إجمالي المبلغ المستحق %25، ما يمثل (2017يورو عام   3,796,276) يورو  3,278,564 2018

 28و ،2016في المئة عام  32و ،2017في المئة عام  29 (، مقارنةً بنسبةيورو 13,311,529 )أي 2018األعضاء لسنة 

 13,276,000 )أي 2018المقّرة لعام وميزانية شتراكات الملحوظة في الفي المئة من اال 25، و2015المئة عام  في

 .2015في المئة عام  27، و2016في المئة عام  31و ،2017في المئة عام  28(، مقارنةً بـيورو
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بياناً حول  2018آذار/مارس  31المقّررة حتى تاريخ  االشتراكاتمن هذه الوثيقة حول  األّولن المرفق ويتضمّ   23.

للفترة المتأخرة المستلمة من األعضاء  واالشتراكات 2018آذار/مارس  31المستحقة على األعضاء لغاية  االشتراكات

 .2018آذار/مارس  31المنتهية في 

 2018آذار/مارس  31بتاريخ  ومشاريع المبادرات المساهمات الطوعية والهبات العينية ثانيا.

المساهمات الطوعية والهبات العينية واألرصدة غير المستخدمة عند إنجاز مشاريع المساهمات الطوعية  تساعدُ   24.

كما تساهُم في توفير  دعًما ألهداف المنظّمة، السياحة العالمية )مشاريع المبادرات( في تنويع مصادر تمويل أنشطة منظّمة

.الموارد الالزمة المزيد من

ألف. المساهمات الطوعية

.25 2018آذار/مارس  31 بلغ مجموع المساهمات الطوعية التي تم استالمها )دخل نقدي( للفترة الممتدة حتى 

 2016و 2017ي عامَ في مبلغ المساهمات الطوعية المستلمة للفترة عينها أدنى من يورو، وهو مبلٌغ  405,735

.على التوالي( يورو  1,239,133و يورو  610,470)أي

وغرفة السياحة الصينية، وبرنامج األمم المتحدة جمهورية كوريا،  خمس جهات مانحة لهذه الفترة كانت: أبرز  26.

حسب بحاد السويسري. يظهر التحليل التّ دى اوأمانة الشؤون االقتصادية ل والهيئة العامة للسياحة في قطر،اإلنمائي، 

طوعية في هذه الفترة هي جوائز منظمة السياحة المساهمات أعلى نسبة من الالمشاريع التي حصلت على  ع أنّ اريالمش

، البوذية في آسيا والمحيط الهادئ دراسة عن السياحةال، ووصندوق أنشطة آسياز واالبتكار في السياحة ، العالمية للتميّ 

 Formulation d'une Stratégie de marketing et“)والترويج لصورة الجزائر" "صياغة استراتيجية التسويق و

de promotion de l'image de l'Algérie”) ،وتنفيذ االستراتيجية الجديدة للسياحة وخطة العمل في قطر .

" قائمةٌ بالمساهمات 2018آذار/مارس  31"المساهمات الطوعية للفترة المنتهية في  الثالثوترد في المرفق   27.

 .لجهة المانحة والمشروع)كدخل نقدي( بحسب ا استالمهاالطوعية التي تم 

 الهبات العينية  باء. 

خالل الفترة الممتّدة لغاية  المؤتمرات.استخدام مرافق سفر وعينية على شكل تسهيالت  هباتٍ  أيًضا مةتستلم المنظّ   28.

(. 2016يورو عام  156،207و 2017يورو عام  50,825) يورو  205,761 ، بلغت هذه الهبات2018آذار/مارس  31

 Yamagata وزارة السياحة األرجنتينية وفي ما يتعلّق بترتيبات السفر، تصّدر الئحة الجهات المانحة لهذه الفترة كلٌّ من: 

Prefecture  .استخدام مرافق ب في ما يختصّ المانح الرئيسي  أّما )اليابان( ووزارة السياحة والرياضة في تايالند

وترد  وغانا. )إسبانيا(، Madison MK (TELECYL S.A.) )اليابان(، و Yamagata Prefecture فكانالمؤتمرات 

نوعها " قائمةٌ بالهبات العينية المستلمة بحسب 2018آذار/مارس  31للفترة المنتهية في هبات العينية "ال الرابعفي المرفق 

وبحسب الجهة المانحة. 

جيم.  مشاريع المبادرات 

29. عند استكمال أنشطة مشاريع المساهمات الطوعية، تبقى األرصدة غير المستخدمة في منظّمة السياحة العالمية 

لالستفادة منها في األنشطة ذات الصلة، ما لم يتفق عل  خالف ذلك مع الجهة المانحة. وقد قّرر األمين العام إجراء تحليل 

شامل لمشاريع المبادرات ونتائجها منذ إنشائها من أجل تقديم تقرير في هذا الخصوص إلى المجلس التنفيذي، بما في ذلك أي 

سياسة مقترحة بشأن األموال غير المستخدمة من المساهمات الطوعية، لتعزيز موارد المنظمة مع تحسين الحوكمة الداخلية 

والشفافية تجاه الجهات المانحة والدول األعضاء. 

30. يرد في المرفق الرابع حول مشاريع المبادرات بتاريخ 31 آذار/مارس، ملّخص لخطوات هذه المشاريع منذ 

إنشائها، وستتّم مراجعة القائمة وفق االقتضاء في التقرير المقّرر إعداده من قبل األمين العام.  
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 تكاليف الموظفين ا. ثالث

كانون  23من "اإلتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية" الذي إعتُِمد في  16بموجب المادة   31.

التابعة لألمم  الخدمة المدنية الدولية، وافقت منظمة السياحة العالمية على القبول بالنظام األساسي للجنة 2003األول/ديسمبر 

 .ييس موّحدة للعمالة الدولية، وعلى أن تضع مع األمم المتحدة مقاالمتّحدة

تقوم لجنة الخدمة المدنية الفئة الفنية والفئات األعلى من راتٍب أساسي وتسوية مقر العمل.  منالموظفين  أجورتتألّف   32.

باإلضافة إلى  يُسدَّد هو مبلغتسوية مقر العمل يُشار إلى أّن . بشكٍل دوري ةاألساسي وتحديث جدول الرواتبنشر الدولية ب

لضمان أن تكون القّوة الشرائية لرواتب موّظفي منظومة األمم المتّحدة ُمعاِدلة لما هي عليه في مقّر ب األساسي الرات

المنظّمة، أي في نيويورك، بغّض النظر عن مركز عملهم الفعلي. يُنَشر مؤّشر تسوية مقّر العمل شهريًا من قبل لجنة الخدمة 

المعيشة، ويتّم تحديثه عادةً كّل خمس سنوات تبًعا لمنهجية اللجنة، باالستناد إلى المدنية الدولية، فيعكُس تطّور تكاليف 

 الُمقارنة للرواتب.صائية ستقالدراسات اال

ل/أكتوبر   مدريد، حيث يقع  بالنسبة إلىائية مقارنة للرواتب استقصدراسة  2016أجريت خالل شهر تشرين األوَّ 33.

المقّر الرئيسي لمنّظمة السياحة العالمية، وحيث يعمل جميع الموظّفين باستثناء واحٍد في الفئة الفنية والفئات األعلى. 

. 2017آب/أغسطس  1مدريد، اعتباًرا من بالنسبة إلى نقاط في تسوية مقّر العمل  5.9وخلَُصت الدراسة إلى انخفاض قدره 

، طبقت لجنة الخدمة المدنية الدولية تدبيًرا انتقاليًا ، أو بدل االنتقال الشخصي، 2017آب/أغسطس  1 ولفترة ستة أشهر من

لت خسارة بنسبة تقارب 2018ير شباط/فبرا 1الذي عّوض تقريبًا عن االنخفاض في تسوية مقر العمل. واعتباًرا من  ، ُسج 

 األعلى، العاملين في مدريد.   توالفئا% في صافي رواتب الموظّفين في الفئة الفنية 3الـ

، جرت مراجعة جدول رواتب الموّظفين في الفئة الفنّية A/RES/72/255عمالً بقرار الجمعية العامة لألمم المتّحدة   34.

ال ربح"، ومن دون أي تأثير على مستويات األجر الداخل في حساب وخسارة،  ات األعلى، على أساس مبدأ "الئوالف

 . 2018كانون الثاني/يناير  1باًرا من المعاش التقاعدي اعت

تستند أجور الموظّفين في فئة الخدمات العامة إلى جدول رواتب تنشره لجنة الخدمة المدنية الدولية ويتّم تحديثه على   35.

 ة مؤّشر أسعار االستهالك في مدريد، مقارنةً مع آخر زيادة إذا كانت هذه الحركة إيجابية، تبًعاك% لحر90أساس نسبة الـ

ل/أكتوبر  1 لمنهجية اللجنة. وجرت مراجعة جدول رواتب الموظّفين في فئة الخدمات العامة اعتباًرا من ، 2017تشرين األوَّ

 . وبتاريخ صدورهذا التقرير، لم تكن هذه النسبة قد ُعِرفَت بعد.  2018تشرين األّول/أكتوبر  1وسيتّم تحديثه اعتباًرا من 

المبادئ التوجيهية المتعلّقة بالسفر  –ى القواعد المالية المفّصلة، المرفق األّول التعديالت المقترحة عل رابعا.

يتضمن هذا التقرير التعديالت المقترحة على المرفق األّول للقواعد المالية المفّصلة لمنظّمة السياحة العالمية بشأن   36.

مواءمتها على نحو أفضل مع سياسات لالمبادئ التوجيهية المتعلّقة بالسفر، كما هو مبيّن في المرفق الخامس لهذه الوثيقة، 

التي تُستخَدم من قبل منظومة األمم المتحدة كمعيار مرجعي، وتكييفها بحسب الهيكلية األمم المتّحدة المتعلّقة بالسفر، 

والممارسات الحالية المتّبعة لدى منظمة السياحة العالمية. وكأساٍس منطقي لهذه التعديالت المقترحة، استُعيَن بتقرير وحدة 

في  السارية "استعراض سياسات السفر الجوي( بشأن JIU/REP/2017/3التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة )

شبكة والوثائق الصادرة عن  ،"المواءمةالتكاليف وتعزيز  في الكفاءة ووفورات في حدة: تحقيق مكاسبمنظومة األمم المتّ 

 المتحدة.منظومة األمم  المتعلّقة بالسفر فيسياسات الرئيسية البشأن السفر المشتركة بين الوكاالت والتابعة لألمم المتّحدة 

37. وبموجب الماّدة 1(13()أ( من النظام المالي للمنظّمة، تُناط صالحیة إقرار القواعد المالیة المفّصلة باألمین العام، 

بالتشاور مع المجلس التنفیذي. وستدخل التعدیالت حیّز التنفیذ بعد موافقة المجلس التنفیذي علیھا خالل دورتھ الثامنة بعد 
المئة.  

mailto:omt@unwto.org


CE/108/7(a) 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org  8 

من قبل المجلس التنفيذي خامسا. إجراءات

مشروع مقّرر       
2

 إّن المجلس التنفيذي،        

(، CE/108/7(a))الوثيقة  2018التقرير المالي للمنظّمة لسنة وقد اّطلع على        

، 2018آذار/مارس  31التي قّدمها األمين العام حتّى تاريخ  2018والنفقات للسنة المالية  باإليرادات يحيط علًما .1

يورو؛  12,113,000حيث يُقدَّر كّل من إيرادات ونفقات الميزانية بـ

آذار/مارس  31ولغاية  2018سنة المالية المحّصلة من األعضاء عن ال المقّررة االشتراكاتبمستوى ويحيط علًما  .2

 1,120,599 المتأخّرة المحّصلة والبالغ االشتراكاتيورو، وكذلك بمستوى  6,752,463 بما مجموعه 2018

 ؛يورو

الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم لسنة  اتخاذاألعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على  ويحثّ  .3

؛مجابر، وبالتالي تفادي أي تأخير من شأنه أن يعيق تنفيذ ال2018

يرّحب باقتراح األمين العام القاضي برفع تقرير إلى ، ومساهمات الطوعية والهبات العينيةبال ويحيط علًما مع التقدير .4

المجلس التنفيذي بشأن مشاريع المبادرات واألموال غير المستخدمة من المساهمات الطوعية، بغرض تنويع مصادر 

السعي في الوقت نفسه إلى تحسين الحوكمة الداخلية والشفافية؛ تمويل أنشطة المنّظمة، دعًما لتحقيق أهدافها، ومع 

( من النظام 1)33األمين العام وفقاً للمادة  ايطبّقهي والت حدةاألمم المتّ  أقّرتها بجداول الرواتب التي ويحيط علًما .5

على النحو التالي:  اإلداري للموظفين

لمراجعة تسوية مقّر العمل بالنسبة  2016نتيجة الدراسة المقارنة للرواتب التي أجريت في تشرين األّول/أكتوبر  ( أ)

، وتطبيق "بدل االنتقال 2017آب/أغسطس  1إلى مدريد للموظّفين في الفئة الفنّية والفئات األعلى اعبتاًرا من 

، وكذلك بالنسبة إلى جنيف؛ 2017آب/أغسطس  1الشخصي" لفترة ستّة أشهر اعتباًرا من 

؛ 2018كانون الثاني/يناير  1جدول الرواتب المنقّح للموظّفين في الفئة الفنّية والفئات األعلى اعتباًرا من  ( ب)

ل/أكتوبر  1جدول الرواتب المحّدث للموظّفين في فئة الخدمات العامة اعتباًرا من  ( ت) ؛ 2017تشرين األوَّ

، وفق المفّصلةالمبادئ التوجيهية المتعلّقة بالسفر، الملحق بالقواعد المالية  –ل التعديالت على المرفق األوَّ ويقّر  .6

، التي ستدخل حيّز التنفيذ بعد انعقاد الدورة CE/108/7(a)الصيغة المقترحة في المرفق السادس من الوثيقة 

الثامنة بعد المئة للمجلس التنفيذي.  

2
مجرد مشروع مقرر. لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة المقررات الصادرة عن األمانة هذا  
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 2018آذار/مارس  31االشتراكات المقّررة حتّى تاريخ :    المرفق األول

2018آذار/مارس  31اء حتّى تاريخ ألف. بيان االشتراكات المستحقّة على األعض

at 31 March 2018

Years Arrear

 16,764,962.48

 14,945,002.95

 14,945,002.95

81-87, 89-08, 10, 12, 14, 18  703,988.77

18  0.00

 0.00

18  0.00

18  0.00

 0.00

18  0.00

 0.00

18  0.00

 0.00

79-84, 02, 10  297,226.05

18  0.00

18  0.00

 0.00

18  0.00

 0.00

81-87, 89-98, 18  416,180.57

18  0.00

18  0.00

18  0.00

 0.00

 0.00

12, 16-18  78,401.00

77-07, 11-13, 15-18  786,702.78

 0.00

82-92, 18  270,225.39

17-18  23,758.33

07-18  253,685.20

12-18  156,563.56

18  0.00

18  0.00

18  0.00

16-18  32,576.38

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

18  0.00

17-18  7,887.85

17-18  26,779.00

98-00, 02-06, 08-12, 16-18  312,954.26

03-18  331,054.00

Statement of contributions due to the General Fund 

Euros

Members Current year Total

Albania  49,541.00  49,541.00 

Algeria  0.00  0.00 

Budgetary contributions  6,153,265.12  21,098,268.07

Afghanistan  26,779.00  730,767.77 

Total  6,873,646.70  23,638,609.18

Full Members  6,196,111.12  21,141,114.07

Austria  0.00  0.00 

Azerbaijan  43,654.00  43,654.00 

Argentina  0.00  0.00 

Armenia  34,544.00  34,544.00 

Andorra  48,201.00  48,201.00 

Angola  43,654.00  43,654.00 

Belarus  0.00  0.00

Benin  26,779.00  26,779.00

Bangladesh  34,544.00  34,544.00

Barbados  32,134.00  32,134.00

Bahamas  0.00  0.00

Bahrain  0.00  297,226.05

Brazil  276,476.00  276,476.00

Brunei Darussalam  0.00  0.00

Bosnia and Herzegovina  48,201.00  48,201.00

Botswana  53,558.00  53,558.00

Bhutan  0.00  0.00

Bolivia  32,134.00  448,314.57

Cambodia  34,544.00  304,769.39

Cameroon  32,134.00  55,892.33

Burundi  26,779.00  813,481.78

Cabo Verde  0.00  0.00

Bulgaria  0.00  0.00

Burkina Faso  26,779.00  105,180.00

Colombia  69,760.47  69,760.47

Chile  107,114.00  107,114.00

China  342,766.00  342,766.00

Central African Republic  26,779.00  280,464.20

Chad  26,779.00  183,342.56

Cyprus  0.00  0.00

Czech Republic  160,671.00  160,671.00

Croatia  0.00  0.00

Cuba  0.00  0.00

Congo  32,134.00  64,710.38

Costa Rica  0.00  0.00

Democratic Republic of the Congo  26,779.00  339,733.26

Djibouti  24,101.00  355,155.00

Côte d'Ivoire  26,779.00  34,666.85

Democratic People's Republic of Korea  26,779.00  53,558.00

 منظمة السياحة العالمية - وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 
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18  0.00

16  1,568.84

18  0.00

18  0.00

13-15, 17-18  114,874.00

18  0.00

17-18  26,779.00

 0.00

 0.00

15-18  160,311.56

97-05, 08-10, 13, 18  262,709.33

 0.00

 0.00

15-18  66,402.00

18  0.00

18  0.00

96, 98-00, 07-09, 14-18  239,286.01

92-96, 99-18  530,363.55

18  0.00

18  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

15, 17-18  87,484.00

91-06, 12, 18  1,750,627.70

 0.00

 0.00

 0.00

18  0.00

 0.00

18  0.00

16  465.79

98, 18  34,309.21

97-10, 12-15  425,368.71

90-95, 04, 18  140,252.53

17-18  107,114.00

18  0.00

12-18  156,570.00

14-18  227,322.00

 0.00

16-18  43,909.26

11-18  179,344.99

 0.00

 0.00

18  0.00

 0.00

78-05, 15-18  709,963.16

 0.00

 0.00

 0.00

16-18  43,814.00

18  0.00

Members Current year Total

Dominican Republic  64,269.00  64,269.00

Ecuador  0.00  1,568.84

Ethiopia  28,787.00  55,566.00

Fiji  0.00  0.00

Equatorial Guinea  36,180.00  151,054.00

Eritrea  26,779.00  26,779.00

Egypt  118,898.00  118,898.00

El Salvador  48,093.36  48,093.36

Germany  0.00  0.00

Ghana  32,134.00  98,536.00

Gambia  26,779.00  289,488.33

Georgia  0.00  0.00

France  0.00  0.00

Gabon  53,558.00  213,869.56

Haiti  596.67  596.67

Honduras  32,134.00  32,134.00

Guinea  26,779.00  266,065.01

Guinea-Bissau  26,779.00  557,142.55

Greece  203,518.00  203,518.00

Guatemala  48,201.00  48,201.00

Iraq  43,654.00  1,794,281.70

Israel  0.00  0.00

Indonesia  0.00  0.00

Iran, Islamic Republic of  87,308.00  174,792.00

Hungary  0.00  0.00

India  0.00  0.00

Kazakhstan  69,088.00  69,088.00

Kenya  0.00  465.79

Japan  342,766.00  342,766.00

Jordan  0.00  0.00

Italy  0.00  0.00

Jamaica  0.00  0.00

Lesotho  26,779.00  26,779.00

Liberia  26,779.00  183,349.00

Lao People's Democratic Republic  26,779.00  167,031.53

Lebanon  99,080.00  206,194.00

Kuwait  160,671.00  194,980.21

Kyrgyzstan  0.00  425,368.71

Malaysia  0.00  0.00

Maldives  0.00  0.00

Madagascar  26,779.00  70,688.26

Malawi  26,779.00  206,123.99

Libya  64,269.00  291,591.00

Lithuania  0.00  0.00

Mexico  0.00  0.00

Monaco  0.00  0.00

Mauritania  26,779.00  736,742.16

Mauritius  0.00  0.00

Mali  26,779.00  26,779.00

Malta  0.00  0.00

Mongolia  32,134.00  75,948.00

Montenegro  32,134.00  32,134.00
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Years Arrear

18  0.00

17-18  26,779.00

18  0.00

08  44,358.00

17-18  24,361.55

 0.00

02, 08-09  51,309.04

83-87, 90-07, 10-11, 14-18  680,132.81

15-18  80,907.74

18  0.00

15-18  7,506.26

18  0.00

08-16, 18  223,396.00

18  0.00

15, 17-18  9,409.78

18  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

12, 15-18  82,860.04

 0.00

 0.00

86-14, 18  594,813.65

03  101,628.00

15, 17-18  30,014.46

 0.00

 0.00

80-00, 03-18  824,927.12

 0.00

 0.00

18  0.00

18  0.00

 0.00

89-03, 06-08, 13-14, 18  455,898.18

18  0.00

 0.00

12-18  375,760.00

18  0.00

18  0.00

 0.00

15-18  28,202.70

05-06, 17-18  66,752.83

 0.00

18  0.00

18  0.00

95-98, 00-12, 16-18  582,449.40

96-00, 02-04, 10-12, 15-18  301,491.05

18  0.00

Members Current year Total

Myanmar  28,787.00  28,787.00

Namibia  0.00  44,358.00

Morocco  72,838.00  72,838.00

Mozambique  26,779.00  53,558.00

Nigeria  43,654.00  124,561.74

Oman  78,301.00  78,301.00

Nicaragua  0.00  51,309.04

Niger  26,779.00  706,911.81

Nepal  26,779.00  51,140.55

Netherlands  0.00  0.00

Peru  69,088.00  78,497.78

Philippines  72,838.00  72,838.00

Papua New Guinea  26,779.00  250,175.00

Paraguay  930.97  930.97

Pakistan  43,654.00  51,160.26

Panama  57,575.00  57,575.00

Republic of Moldova  0.00  0.00

Romania  0.00  0.00

Qatar  0.00  0.00

Republic of Korea  0.00  0.00

Poland  0.00  0.00

Portugal  0.00  0.00

Sao Tome and Principe  16,067.00  610,880.65

Saudi Arabia  0.00  101,628.00

Samoa  0.00  0.00

San Marino  0.00  0.00

Russian Federation  0.00  0.00

Rwanda  26,779.00  109,639.04

Slovakia  0.00  0.00

Slovenia  0.00  0.00

Seychelles  0.00  0.00

Sierra Leone  26,779.00  851,706.12

Senegal  29,724.00  59,738.46

Serbia  0.00  0.00

Sudan  32,134.00  488,032.18

Swaziland  32,134.00  32,134.00

Spain  342,766.00  342,766.00

Sri Lanka  0.00  0.00

South Africa  160,671.00  160,671.00

The former Yugoslav Republic of Macedo  0.00  0.00

Timor-Leste  28,787.00  56,989.70

Tajikistan  26,779.00  26,779.00

Thailand  172,721.00  172,721.00

Switzerland  0.00  0.00

Syrian Arab Republic  59,448.00  435,208.00

Turkmenistan  43,654.00  626,103.40

Uganda  32,134.00  333,625.05

Tunisia  59,448.00  59,448.00

Turkey  214,229.00  214,229.00

Togo  26,779.00  93,531.83

Trinidad and Tobago  0.00  0.00

Ukraine  72,838.00  72,838.00
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Years Arrear

81-87, 18  518,247.76

13-18  154,938.31

02-03, 18  103,577.22

18  0.00

10-18  164,998.00

16, 18  10,400.27

 0.00

79-89, 95, 14-18  353,742.45

14, 17-18  39,318.55

18  0.00

 0.00

18  0.00

18  0.00

 0.00

 0.00

18  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

18  0.00

 815,477.50

 918,478.93

 1,947.90

 84,055.20

Remarks:

Full Members Financial year start month

Bangladesh July

Botswana April

Colombia May

Egypt July

Gabon June

Gambia July

Indonesia April

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Lesotho April

Malawi June

Mauritius July

Pakistan July

South Africa April

Turkey March

Uganda July

United Republic of Tanzania July

Members Current year Total

Uzbekistan  28,787.00  28,787.00

Vanuatu  23,029.00  188,027.00

United Republic of Tanzania  32,134.00  187,072.31

Uruguay  69,088.00  172,665.22

United Arab Emirates  203,518.00  721,765.76

Zimbabwe  25,267.65  25,267.65

Extrabudgetary contributions  42,846.00  42,846.00

Yemen  32,134.00  385,876.45

Zambia  28,787.00  68,105.55

Venezuela  98,949.00  109,349.27

Viet Nam  0.00  0.00

Comoros  16,067.00  16,067.00

Somalia  26,779.00  26,779.00

 0.00

Flemish Community of Belgium  0.00  0.00

Hong Kong, China  0.00  0.00

Associate Member  24,351.00  24,351.00

Aruba  250.00  250.00

Budgetary contributions  24,351.00  24,351.00

Former Affiliate Member  1,000.00  85,055.20

Former Associate Member  0.00  1,947.90

Former Full Member  0.00  918,478.93

Puerto Rico  24,101.00  24,101.00

Affiliate Member  652,184.58  1,467,662.08

Macao, China  0.00  0.00

Madeira  0.00
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2018آذار/مارس  31باء. االشتراكات المتأّخرة المستلمة من األعضاء عن الفترة المنتهية في 

Arrear contributions received from Members

for the period ended 31 March 2018

Euros

Members Contribution year 31/03/2018

Total 1,141,599.00

Full Members 1,093,599.00

Bahrain 78-79 34,489.00

Botswana 17 53,558.00

Brazil 17 257,187.00

Brunei Darussalam 17 53,558.00

Central African Republic 16 15,244.90

Benin 12-16 104,451.00

Dominican Republic 16-17 128,536.00

Kuwait 16-17 321,342.00

Kyrgyzstan 96-97 23,631.59

Madagascar 14-16 29,072.77

Nicaragua 01-02 17,103.00

Sudan 86-17 55,425.74

Affiliate Members 14-17 48,000.00
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 بحسب البرامج الرئيسية والبرامج  2018االعتمادات الموافق عليها لسنة  :المرفق الثاني

 

Appropriations authorized for 2018 by major programmes and programmes 

at 31 March 2018

Euros

2018 appropiations approved by A/RES/688(XXII) 2018 revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Appropriations 
1 

(EUR) Appropriations 
2 

(EUR) 

Major programmes / programmes P G Staff Non-staff Total Major programmes / programmes P G Staff Non-staff Total

Grand total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000

A Member Relations 13 7 1,921,000 523,000 2,444,000 A Member Relations 13 7 1,921,000 523,000 2,444,000

A01 Regional Programme, Africa 3 1 407,000 115,000 522,000 A01 Regional Programme, Africa 3 1 407,000 115,000 522,000

A02 Regional Programme, Americas 2 1 291,000 115,000 406,000 A02 Regional Programme, Americas 2 1 291,000 115,000 406,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000

A05 Regional Programme, Middle East 2 1 290,000 66,000 356,000 A05 Regional Programme, Middle East 2 1 290,000 66,000 356,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 236,000 46,000 282,000 A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 236,000 46,000 282,000

B Operational 16 13 2,630,000 846,000 3,476,000 B Operational 15 13 2,515,000 846,000 3,361,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000

B02 Technical Cooperation 2 3 411,000 76,000 487,000 B02 Technical Cooperation 2 3 411,000 76,000 487,000

B03 Statistics, Trends and Policy 5 4 818,000 242,000 1,060,000 B03 Statistics, Trends and Policy 5 4 818,000 242,000 1,060,000

B04 Destination Management and Quality 2 1 291,000 42,000 333,000 B04 Destination Management and Quality 1 1 176,000 42,000 218,000

B05 Ethics and Social Responsibility 1 1 176,000 42,000 218,000 B05 Ethics and Social Responsibility 1 1 176,000 42,000 218,000

B06 Themis - Education and Training 0 0 0 117,000 117,000 B06 Themis - Education and Training 0 0 0 117,000 117,000

B07 Institutional Relations and Resource Mobilization 2 1 291,000 120,000 411,000 B07 Institutional Relations and Resource Mobilization 2 1 291,000 120,000 411,000

B08 Special Field Projects 1 1 176,000 32,000 208,000 B08 Special Field Projects 1 1 176,000 32,000 208,000

B9 UNWTO Liaison Offices 0 0 0 69,000 69,000 B9 UNWTO Liaison Offices 0 0 0 69,000 69,000

C Support - Direct to Members 19 15 3,729,000 693,000 4,422,000 C Support - Direct to Members 20 15 3,844,000 693,000 4,537,000

C01 Conferences Services 5 2 698,000 157,000 855,000 C01 Conferences Services 5 2 698,000 157,000 855,000

C02 Management 12 9 2,560,000 351,000 2,911,000 C02 Management 13 9 2,675,000 351,000 3,026,000

C03 Communications and Publications 2 4 471,000 185,000 656,000 C03 Communications and Publications 2 4 471,000 185,000 656,000

D Support - Indirect to Members 7 16 1,770,000 1,497,000 3,267,000 D Support - Indirect to Members 7 16 1,770,000 1,497,000 3,267,000

D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000

D02 Human Resources 2 2 351,000 102,000 453,000 D02 Human Resources 2 2 351,000 102,000 453,000

D03 Information and Communication Technology 2 3 411,000 339,000 750,000 D03 Information and Communication Technology 2 3 411,000 339,000 750,000

D04 General Services 1 9 657,000 596,000 1,253,000 D04 General Services 1 9 657,000 596,000 1,253,000

D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000 D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000

Remarks:
1

Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II)
2

106 106

Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and the Secretary-General proposal of structure modification as presented in document CE/105/5(b)
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  2018آذار/مارس  31المساهمات الطوعية المستلمة عن الفترة المنتهية في     :المرفق الثالث

 

آذار/مارس  31الطوعية المستلمة )الدخل النقدي( بحسب الجهات المانحة عن الفترة المنتهية في المساهمات  ألف.

2018 

 
 

 

 

  

Voluntary contributions received

for the period ended 31 March 2018

Euros

31/03/2018

Donor Project Currency Amount EUR 

Voluntary contributions received 405,734.57

Republic of Korea Asia Activity Fund EUR 75,257.01

China Chamber of Tourism Study on Buddhist Tourism in Asia and Pacific-

Towards Sustainable Develepment

EUR 67,000.00

UNDP Formulation d'une Stratagie de marketing et de 

promotion de l'image de l'Algerie

USD 49,862.00 40,138.91

Qatar Tourism Authority Implementation of the New Tourism Strategy and 

Action Plan in Qatar

USD 49,038.90 39,966.70

Secretariat  for Economic Affairs of 

The Swiss Confederation

Tourism for SDGs Platform (Pilot Phase) CHF 30,000.00 25,450.60

Macao Government Tourist Office UNWTO Awards EUR 30,000.00

European Bank for Reconstruction 

and Development

Cultural Heritage Framework, Uzbekistan EUR 23,010.00

ITAIPU UNWTO Awards EUR 15,000.00

The Peace Parks Foundation (PPF) Updating 2009 TSA EUR 12,903.40

Botswana Tourism Organization Hotel Classification Scheme, Botswana USD 12,840.00 10,747.08

Indonesia UNWTO Awards EUR 10,000.00

Ras Al Khaimah Tourism 

Development Authority

UNWTO Awards EUR 10,000.00

Patrimonio Autonomo FONTUR UNWTO Awards EUR 10,000.00

Instituto Nacional de Promoción 

Turistica

UNWTO Awards EUR 10,000.00

Nigerian Tourism Development 

Corporation

National Tourism Statistical System and TSA, Nigeria USD 9,758.40 7,855.52

Seoul Tourism Organization (STO) International Forum "The Value of Human Rights on 

the Camino de Santiago"

EUR 5,000.00

Horwath HTL Investour EUR 5,000.00

Institución Ferial de Canarias 

(INFECAR)

Investour EUR 3,000.00

Quantum Solutions Emerging 

Markets

Investour EUR 3,000.00

UNESCO Silk Road Training and Capacity Building Programme USD 2,988.00 2,405.35

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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2018آذار/مارس  31الطوعية المستلمة )الدخل النقدي( بحسب المشاريع عن الفترة المنتهية في  االشتراكات باء.

Voluntary contributions received

for the period ended 31 March 2018

Euros

31/03/2018

Project Donor Currency Amount EUR

Voluntary contributions received EUR 405,734.57

UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism EUR 85,000.00

Macao Government Tourist Office EUR 30,000.00

ITAIPU EUR 15,000.00

Indonesia EUR 10,000.00

Ras Al Khaimah Tourism 

Development Authority

EUR 10,000.00

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 10,000.00

Instituto Nacional de Promoción 

Turistica

EUR 10,000.00

Asia Activity Fund Republic of Korea EUR 75,257.01

Study on Buddhist Tourism in Asia and Pacific-

Towards Sustainable Develepment

China Chamber of Tourism EUR 67,000.00

Formulation d'une Stratagie de marketing et de 

promotion de l'image de l'Algerie

UNDP USD 49,862.00 40,138.91

Implementation of the New Tourism Strategy and 

Action Plan in Qatar

Qatar Tourism Authority USD 49,038.90 39,966.70

Tourism for SDGs Platform (Pilot Phase) Secretariat  for Economic Affairs of 

The Swiss Confederation

CHF 30,000.00 25,450.60

Uzbekistan: Cultural Heritage Framework European Bank for Reconstruction 

and Development

EUR 23,010.00

Updating 2009 TSA The Peace Parks Foundation (PPF) EUR 12,903.40

Foro de Inversiones y Negocios Turisticos para Africa - Investour EUR 11,000.00

Horwath HTL EUR 5,000.00

Institución Ferial de Canarias 

(INFECAR)

EUR 3,000.00

Quantum Solutions Emerging 

Markets

EUR 3,000.00

Hotel Classification Scheme in Botswana Botswana Tourism Organization USD 12,840.00 10,747.08

National Tourism Statistical System and TSA in Nigeria Nigerian Tourism Development 

Corporation

USD 9,758.40 7,855.52

Intern. Forum "The Value of Human Rights on the 

Camino de Santiago"

Seoul Tourism Organization (STO) EUR 5,000.00

UNWTO Silk Road Training and Capacity Building 

Programme

UNESCO USD 2,988.00 2,405.35

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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 2018آذار/مارس  31الهبات العينية المستلمة عن الفترة المنتهية في :    المرفق الرابع

In-kind contributions received

for the period ended 31 March 2018

Euros

31/03/2018

Donor Project Currency EUR 

190,498.57

Other Premises & Equipment 136,629.07

Yamagata Prefecture 12th UNWTO Asia/Pacific Executive training EUR 61,670.56

Madison MK (TELECYL S.A.) Feria Internacional de Turismo 2018 EUR 20,500.00

Ghana UNWTO Themis  Course on Tourism Marketing: From 

product to Experience

EUR 13,250.00

Universidad Complutense de Madrid International Conference on Tourism and Snow Culture EUR 12,000.00

State Government of Kerala 1ra Conferencia de La OMT sobreTurismo Deportivo EUR 10,000.00

Feria Internacional de Turismo 10mo Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de 

Montaña

EUR 9,276.00

Andorra UNWTO Awards EUR 4,300.00

Helsinki España Foro Internacional "El Valor de los DDHH en el camino 

de Santiago"

EUR 3,096.00

Guinea Renforcement des Capacités en Matière de 

Developpment Turistique

EUR 2,536.51

Donated Travel 53,869.50

Ministerio de Turismo de Argentina EUR 10,870.00

Yamagata Prefecture EUR 5,574.85

Ministry of Tourism and Sports of Thailand EUR 4,205.56

Ministry of Tourism and Antiquities Indonesia EUR 3,864.10

Nigeria EUR 3,200.00

JTB TOHOKU Inc. EUR 2,750.00

China EUR 2,500.00

Turismo De Portugal EUR 2,497.58

India EUR 2,222.62

South Africa EUR 1,936.86

Egypt EUR 1,830.00

Cabo Verde EUR 1,709.43

Ministry of Toruism of Bulgaria EUR 1,671.31

Andorra EUR 1,428.21

World Tourism Cities Federation EUR 1,410.80

Ministry of Culture and Tourism, Azerbaijan EUR 960.00

Best of the Alps EUR 940.50

United Nations Enviroment Programme (UNEP) EUR 670.00

Messe Berlin Gmbh EUR 569.69

CLUB Tourismus EUR 565.00

Basque Tour, Tourismoaren Euskal Agentzia EUR 542.35

APTEC EUR 381.67

Pakistan Tourism Development Corporation EUR 373.31

Member of the European Parliament EUR 294.10

PL GLOB EUR 269.40

Gurunavi Inc. EUR 252.60

Ministry of Tourism of Syria EUR 229.56

Blue Flag EUR 150.00

Various Donors (in-kind travel) EUR 15,262.04

In-kind contributions received
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  2018آذار/مارس  31المرفق الخامس:    مشاريع المبادرات حتّى تاريخ  

Initiative projects

Euros

at 31 March 2018

Initiative projects

Unused voluntary contribution project balance source

Transfer 

date Amount Resulted Initiative project Amount

Movements 

since creation Balance

186,413.33 China Initiative Fund - Asia 186,413.33 111,691.88 74,721.45

China - Guilin / Web Information Sharing 09/02/2016 5,347.86

Boao Forum Hainan / Assist to prep of Boao Int'l Tour Forum & Build Hainan into an Int'l Tour Island 09/02/2016 102,261.98

China - Guandong / World Tourism Day 09/02/2016 71,845.09

China / Implem of the Research Project 'MICE Industry: Global Trend and Dvlpm Strategy for Hangzhou' 09/02/2016 6,958.40

55,652.02 China-Initiative-Funds-TECO 55,652.02 14,456.87 41,195.15

China / The Formulation of Criteria for the Best Tourism Cities of China 27/05/2016 2,290.41

China / Preparation of a Coastal Holiday Tourism Plan for China Shangdong Province 27/05/2016 19,696.02

China-Guilin / Design and Development of a Diploma Program in Hospitality Management 27/05/2016 26,884.69

CICETE / Tibet Development and Poverty Alleviation Programme 27/05/2016 6,780.90

1,967.67 Project Reserve Funds-Regional Programme for the Americas (PRF-RPAM) 1,967.67 0.00 1,967.67

Mapfre / Estudio y Publicacion: Turismo en las Americas 01/10/2016 1,967.67

6,692.76 PRF-UN-BONN 6,692.76 3,650.00 3,042.76

UN Bonn offices based projects 01/09/2017 6,692.76

553,959.32 553,959.32

STEP Initiatives / UNWTO 01/03/2016 431,193.07 Project Reserve Fund (PRF) 145,889.02 48,868.54 97,020.48

Fundación Cultural Banesto / Solidarity & Susainable Tourism in Africa 21/04/2016 7,181.19 Regional Programme for Africa Support (PRF-RPAF) 38,000.00 38,000.00 0.00

SNV-Nepal / Preparation of a Project Document for the National Tourism -Strategy Plan for Nepal 21/04/2016 702.19 Regional Programme for Europe Support (PRF-RPEU) 38,614.40 38,614.40 0.00

SNV Nepal / Development of the National Tourism Strategy Plan for Nepal 21/04/2016 15,607.59 Technical Cooperation Support (PRF-TECO) 81,000.00 1,500.00 79,500.00

DPR Korea / Preparatory Assistance Mission to draw up a Plan for the Master Plan for Mt. Kumgang 27/05/2016 744.90 EU Horizon 2020 Support (PRF-EU2020) 4,000.00 1,000.00 3,000.00

UNIDO / Coast - Dem & Cap best Pract and Technol for Red of Land-Sourced Impact from Coastal Tourism26/07/2016 49,581.07 Project Reserve Fund / Tourism, Sports and Mega Events (PRF-OFTS) 246,455.90 134,964.82 111,491.08

PSC-TECO Allocation 03/05/2017 14,346.00

PSC-OFSG Allocation 26/01/2017 34,603.31

Remarks

1 Egypt Fund Project reported in CE/104/7(a) rev.1 was adjusted back to a voluntary contribution project.

3 PRF reported in CE/104/7(a) rev.1 was further replenished with UNIDO / Coast - Dem & Cap best Pract and Technol for Red of Land-Sourced Impact from Coastal Tourism and other PSC funds (PSC-TECO Allocation and PSC-OFSG Allocation) and reclasified to PRF-RPAF, PRF-RPEU, PRF-TECO, PRF-EU2020 and PRF-OFTS as show in this 

table.

2 Project Reserve Funds / Office for Technology and Innovation in Tourism and PRF-RPEU project reported in CE/105/7(a) were adjusted fully and partially back to PRF respectively. PRF-RPAF reported in CE/104/7(a) and A/22/10(III)(b) was further replenished from PRF. PRF-RPAM and PRF-UN-BONN are reported for the first time in this report.
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ل – المبادئ التوجیھیة المتعلّقة بالسفر، بالمقارنة مع النّص  المرفق السادس:    تعدیل القواعد المالیة المفّصلة، المرفق األوَّ
الحالي 

Current Detailed Financial Rules Annex I - 
Travel guidelines 

Amended Detailed Financial Rules Annex I - 
Travel guidelines 

Annex I 
Travel guidelines 

(in accordance with Detailed Financial Rule VI.39) 

Annex I 
Travel guidelines 

(in accordance with Detailed Financial Rule VI.39) 

Standards of travel and accommodation 

Mode of transportation 

8. The standards of air travel is at economy class
in the most direct and economical route as 
determined by the Director of Administration. In 
line with UN standards, for travel of nine hours or 
more, one class above economy may be granted. 

Standards of travel and accommodation 

Mode of transportation 

8. The standards of air travel is at economy class
in the most direct and economical route, as 
determined by the Director of Administration/ 
Secretary-General. In line with UN standards, for 
travel of nine hours or more for direct flights, and 
eleven hours or more for non-direct flights, 
business class may be granted. 

Rest periods 

16. For travel by air or mostly by air, travellers

shall be entitled to rest periods before 

commencing duties or a stopover for rest 

purposes as follows : 

(a) If the scheduled travel time is from ten to 

twelve hours, in normal circumstances the 

traveller will not be obliged to take up her / his 

duties in the twelve hours following her / his 

arrival. 

(b) If, after a stopover of not more than twelve 
hours, the duration of a journey is more than ten 
hours, the traveller will not have to assume her / 
his duties in the twelve hours following her / his 
arrival (half a day on the outward journey and half 
a day on the return journey). This will be 
applicable only if the duration of travel before the 
stopover exceeds ten hours. 

Rest periods 

16. For travel by air or mostly by air, travellers

shall be entitled to rest periods before 

commencing duties or a stopover for rest 

purposes as follows : 

(a) If the scheduled travel time is from six to 

eleven hours travelling in economy class, in 

normal circumstances the traveller will not be 

obliged to take up her / his duties in the twelve 

hours following her / his arrival.  

(b) If, after a stopover of not more than twelve 
hours, the duration of a journey is more than six 
hours travelling in economy class, the traveller 
will not have to assume her / his duties in the 
twelve hours following her / his arrival (half a day 
on the outward journey and half a day on the 
return journey). This will be applicable only if the 
duration of travel before the stopover exceeds six 
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(c) If the travel time exceeds twelve hours, in 

normal circumstances the traveller will not have 

to assume her / his duties in the twenty four 

hours (one day) following her / his arrival at the 

destination. 

(d) There will be no entitlement to a rest period 

for day-time travel lasting less than ten hours. 

(e) If the rest period falls on a public holiday, a 

Saturday or a Sunday, the traveller will not be 

granted a compensatory working day off. 

(f) If a traveller is asked to travel on mission on a 

non-working day, she / he will not be granted 

any compensatory time off. 

(g) For long journeys by air (ten to twelve hours), 

per diem for an extra day in lieu of the rest day 

is not payable. 

hours travelling in economy class. 

(c) If the travel is in business class time 

exceeds twelve hours, in normal 

circumstances the traveller will not have to 

assume her / his duties  within a reasonable 

time in the twenty four hours (one day ) 

following her / his arrival at the destination. 

(d) There will be no entitlement to a rest period 

for day-time travel lasting less than six hours 

travelling in economy class. 

(e) If the rest period falls on a public holiday, a 

Saturday or a Sunday, the traveller will not be 

granted a compensatory working day off. 

(f) If a traveller is asked to travel on mission on a 

non-working day, she / he will not be granted 

any compensatory time off. 

(g) For long journeys by air (more than six hours 
travelling in economy class), per diem for an 
extra day in lieu of the rest day is not payable. 

Travel advances 

Daily subsistence allowance (per diem) 

20. The DSA is calculated on a twenty-four hour
basis, account being taken of the nights spent 
away from the duty station. If outward and return 
travel is undertaken on the same day, without an 
overnight stay and with travel duration of no less 
than ten hours, half the DSA will be paid. If 
outward and return travel is undertaken on 
different days, with at least an overnight stay and 
with a difference between the departure time and 
the arrival time of no less than ten hours, half the 
DSA will be paid. 

Travel advances 

Daily subsistence allowance (per diem) 

20. The DSA is calculated on a twenty-four hour
basis, account being taken of the nights spent 
away from the duty station, except for overnight 
travel to the mission destination, when fifty per 
cent DSA is calculated, and overnight travel to 
the duty station, when no DSA is calculated. If 
outward and return travel is undertaken on the 
same day, without an overnight stay and with 
travel duration of no less than ten hours, half the 
DSA will be paid. If outward and return travel is 
undertaken on different days, with at least an 
overnight stay and with a difference between the 
departure time and the arrival time of no less than 
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ten hours, half the DSA will be paid. 

Travel claims for official travel other than the 

lump-sum option 

40. Exceptional expenses not covered by the
DSA, such as airport taxes, passport and visa 
fees, vaccination costs, taxi fares for the transport 
of heavy documents and material necessary for 
the official mission, communication costs, etc. may 
be claimed. Any purchase made for work 
purposes during an official mission and for which 
reimbursement is requested are considered 
property of the Organization. 

Travel claims for official travel other than the 

lump-sum option 

40. Exceptional expenses not covered by the
DSA, such as airport taxes, passport and visa 
fees, vaccination costs, taxi fares for the transport 
of heavy documents and material necessary for 
the official mission, communication costs, early 
check-in and late check-out costs, etc. may be 
claimed. Any purchase made for work purposes 
during an official mission and for which 
reimbursement is requested are considered 
property of the Organization. 
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