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  تقرير األمين العام 

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتّصل منها بالنظام األساسي

 )ب( التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية 

 2017األول/ديسمبر كانون  31في 

 مقدِّمة .أوال

إلدارة والمالية البيانات المالية لمنظمة السياحة شؤون اأعّد مدير ( من النظام المالي، 7)14عمالً بأحكام المادة   1.

 خالل والية السيَّد طالب الرفاعي أمينًا عاًما للمنّظمة. 2017كانون األول/ديسمبر  31العالمية عن السنة المنتهية في 

تَُعّد البيانات المالية لمنظّمة السياحة العالمية وفقًا للنظام المالي للمنظّمة، والقواعد المالية الُمفّصلة للمنظمة،   2.

والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبما يتماشى مع سياسة األمم المتّحدة التي تقضي بأن تُستخَدم هذه المعايير 

 ظّمات التابعة لألمم المتّحدة.  كمعايير محاسبية من قبل المن

، تُِعّد المنظّمة بياناٍت مالية سنوية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتستند هذه المعايير 2014منذ العام   3.

ن في التقارير عند حصولها، وليس عند دفعها. ل المعامالت وتُدوَّ وتوفّر  إلى أساس مفهوم االستحقاق المحاسبي، حيث تُسجَّ

البيانات المالية القائمة على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام صورة أفضل عن إيرادات المنظمة ونفقاتها، وأصولها 

 وخصومها واحتياطياتها، كما أنها تحّسن عملية صنع القرار واإلدارة المالية والتخطيط على مستوى اإلدارة والحوكمة. 

لمراجعة خارجية وفقًا ألحكام المرفق األول من النظام المالي. ويُرفَع رأي المراجعة خضعت البيانات المالية   4.

 ( من النظام المالي.2)17وتقرير المراجعين الخارجيين بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي وفقًا للمادة 

ناقشة وتحليل للوضع المالي لمنظمة ، باإلضافة إلى م2017وتتضّمن الوثيقة التالية أيًضا التقرير المالي لسنة   5.

كانون  31السياحة العالمية وأدائها على المستوى المالي وعلى مستوى الميزانية خالل السنة المالية المنتهية في 

 .2017األول/ديسمبر 

. وقد 2017ل/ديسمبر كانون األوَّ  31فصالً يتعلّق بأداء الميزانية العادية للسنة المنتهية في  2017يشمل التقرير المالي لسنة 

من خالل التحويالت التي أوصى بها أعضاء لجنة البرنامج والميزانية من خالل  2017جرى تعديل الميزانية العادية لسنة 

 مشاورٍة خطّية، من دون تعديل إجمالي المخّصصات الموافق عليها.   

انية زي( بالحرص على تنفيذ برنامج العمل والم(XXI)651أوصت الجمعية العامة خالل دورتها الحادية والعشرين )القرار 

يورو، في حين بلَغ إجمالي  12,601,387قد بلغت  2017غير أّن نفقات الميزانية في سنة . اإليرادات المستلمةبناًء على 
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يورو،   511,202يورو، ما أّدى بالتالي إلى عجٍز نقدي قدره  12,090,185إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي( 

 المتداول.  المالوجرت تغطيته من خالل سلفٍة من صندوق رأس 

يورو، وهو مبلغ أسلفه صندوق   238,396.39إعادة مبلغ غير مسّدد قدره  2017في نهاية سنة  باإلضافة إلى ذلك، لم يتمّ 

ل/ديسمبر  31رأس المال المتداول إلى الميزانية العادية بتاريخ  الُمسلَّف من   تراكم المبلغى ذلك إلى أدّ و. 2014كانون األوَّ

 ،يورو 749،598 ، ليصل إلى2017كانون األَّول/ديسمبر  31في  الميزانية العاديةإلى  صندوق رأس المال المتداول

خالل السنوات المقبلة. يُشار ممكن  في أقرب وقتٍ في الميزانية العادية من فوائض السيولة النقدية  وسوف يتوّجب إعادته

 ء.من جانب األعضا المقّررةعلى توقيت سداد االشتراكات يعتمد الرصيد النقدي في الميزانية ّن إلى أ

فصالً حول اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة.  2017كذلك، يتضّمن التقرير المالي لسنة 

كف الفريق العامل المعني بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة ، يعلمنظومة األمم المتّحدة وبرعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين

على تحليل موضوع تعريف التأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة،  ،والملحق بشبكة المالية والميزانية التابعة لألمم المتحدة

وإدارته، وذلك بغرض وهو أبرز بند ضمن اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة، وتمويله 

منظمات المنتمية إلى أسرة  األمم المتحدة. يقّدم التحديد اإلجراءات الواجب إتخاذها بغية تطوير نُهج مشتركة على صعيد 

 ،المرفق الخامس في هذا التقرير لمحةً عن الفريق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة

 ، باإلضافة إلى التوصيات ذات الصلة التي أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة. ّدم المحرز حتى تاريخهويعرض التق

 رأي المراجعين  .ثانيا

أصدر المراجعون الخارجيون للحسابات رأيًا غير مشفوع بتحفظ بشأن البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية   6.

مراجعين الخارجيين للحسابات، فإّن البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية . وكما يرد في رأي ال2017للسنة المنتهية 

م، في جميع النواحي المادية، صورةً حقيقية عن صافي موجودات المنظمة ووضعها المالي بتاريخ  كانون  31"تقدِّ

لسنة المنتهية، وذلك وفقاً لإلطار في ا رأس المال، وكذلك عن أدائها وتدفقاتها النقدية والتغييرات في 2017األول/ديسمبر 

 ". نه من معاييرللمبادئ المحاسبية وما تتضمّ  وخصوًصا وفقًاالتنظيمي المرعي اإلجراء لناحية رفع التقارير المالية، 

 االلتزامات المترتّبة على استحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة   ثالثا. 

-) 2017كانون األّول/ديسمبر  31المراجعون الخارجيون للحسابات إلى رأس المال السلبي للمنظّمة بتاريخ  أشارَ 

بتأثير اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد  يرتبط إرتباطًا كبيًرايورو(، موضحين أّنه " 3,065,961.24

ت بشكٍل مطّرد على مّر السنوات الخمس الماضية. ويوصي الفريق لمدرجة في الميزانية، التي ازدادإنتهاء الخدمة غير ا

العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة بأن تمّول المنظمات بصورٍة كافية اإللتزامات 

ول إلى نهج التسديد عند المترتبة على إستحقاقات الموظفين على المدى الطويل، عبر اإلنتقال من نهج التسديد أوالً بأ

 اإلستحقاق، ما قد ينطوي على وضع المزيد من األموال جانباً لتغطية اإلستحقاقات المستقبلية ".

وقد أوصى المراجعون الخارجيون للحسابات مراًرا بأن تقوم منظّمة السياحة العالمية بإعداد خطّة شاملة لإليفاء   7.

المقّدمة إلى المجلس التنفيذي خالل   CE/98/3(II)(d)بالتزاماتها المترتّبة على االستحقاقات بعد التقاعد )أنظر الوثيقة 

(. وبغية ضمان االستدامة المالية للمنظّمة، سيقوم األمين العام بإعداد خطّة 2014 دورته الثامنة والتسعين في حزيران/يونيو

تأخذ في االعتبار توصيات الفريق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة، وتقديم مقترح 

  بهذا الخصوص إلى المجلس التنفيذي. 
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 المجلس التنفيذيجراءات من قبل إ رابعا. 

رمشروع مقرّ 
1

 
 

 المجلس التنفيذي، إنّ 

كانون  31التقرير المالي لمنظّمة السياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في اّطلع على وقد 

ل/ديسمبر  (، CE/108/7(b)) 2017األوَّ

برأي المراجعين الخارجيين للحسابات غير المشفوع بتحفظ والذي يفيد بأن البيانات المالية  يحيط علماً بإرتياح  1.

كانون األول/ديسمبر  31تقّدم صورةً حقيقية عن الوضع المالي للمنظمة لغاية  2017لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية 

، 2017كانون األول/ديسمبر  31في السنة المنتهية في  الرأس الم، وعن أدائها وتدفقاتها النقدية والتغييرات في 2017

 انسجاماً مع النظام المالي وقواعد التمويل في المنظمة ومع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛

.2 ؛2017الجمعية العامة بإقرار البيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنة المنتهية  ويوصي 

، حيث أّدى مستوى اإلنفاق من الميزانية إلى معّدل تنفيذ 2017بأداء الميزانية العادية في السنة المالية  ويحيط علًما  3.

في المئة من إجمالي إيرادات الميزانية، وحيث بلغ مستوى إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي(، بما في  104بنسبة 

يورو، تّمت   511,202بقيمة نقدي  عجزٍ الميزانية الُمقّرة، مما أّدى إلى  في المئة من إيرادات 90ذلك متأخرات األعضاء، 

 ؛صندوق رأس المال المتداولتغطيته بسلفة من 

يورو( الُمسلَّف من صندوق رأس  749,598المبلغ المتراكم )إلعادة من األمين العام اتّخاذ التدابير المناسبة ويطلب   4.

المال المتداول إلى الميزانية العادية، والناتج عن السلف المقّدمة في السنة السابقة والتي لم تتّم إعادتها على النحو الذي ينّص 

 ؛خالل السنوات القادمة من الفوائض النقدية في الميزانية العاديةفي أقرب وقٍت ممكن عليه النظام المالي، وذلك 

مساعيه مع األعضاء الذين تستحق عليهم إشتراكات للمنظمة  2018بأن يواصل خالل العام األمين العام ويوصي   5.

 ؛بغرض ضمان سدادها

وفقًا لهيكلية البرامج الجديدة التي أعّدها األمين  2017االعتمادات المنقّحة للميزانية العادية للسنة المنتهية ويقّر   6.

ت في الميزانية العادية الموصى بها من قبل أعضاء لجنة البرنامج والميزانية، من خالل مشاورٍة العام، وتحويالت اإلعتمادا

 ؛)ب( من النظام المالي5.3)أ( و5.3خطّية، بموجب المادتين 

بالتوصيات التي أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد النظر في التقارير حول التأمين الصحي بعد  ويحيط علًما  7.

 ؛ CE/108/7(b)المبيّنة في المرفق الخامس ضمن الوثيقة  ،اء الخدمةإنته

باقتراح األمين العام المتمثّل في أخذ توصيات الجمعية العامة لألمم المتّحدة بعين االعتبار بشأن التأمين ويرّحب   8.

إلى  على أن تُقدَّموإعداد خطّة شاملة لإليفاء بااللتزامات المترتّبة على االستحقاقات بعد التقاعد،  ،الصّحي بعد انتهاء الخدمة

 المجلس التنفيذي من أجل الموافقة عليها؛  

عن إمتنانه لرئيس لجنة البرنامج والميزانية )الهند( ولمراجع الحسابات الخارجي )إسبانيا( لما قاما به من ويُعرب   9.

 عمل. 

                                            
.المقررات الصادرة عن األمانةلإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة وثيقة .  هذا مجرد مشروع مقرر   
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 2017لسنة لعام ألمين االمالي لتقرير ال

 مقّدمة

ة بمنظمة السياحة من النظام المالي، يشّرفني أن أرفع إلى المجلس التنفيذي البيانات المالية الخاصّ  7 .14بموجب المادة  .1

 .2017ل/ديسمبر األوكانون  31العالمية للسنة المنتهية في 

قدَّم رأي المراجعة وتقرير لنظام المالي. ويُ ل لاألوّ  المرفق بموجبخضعت البيانات المالية لمراجعٍة خارجية للحسابات  .2

 . من النظام المالي 2 .17المادة بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي بموجب  مراجع الحسابات الخارجي

 ويعرض هذا القسم، أي التقرير المالي، مناقشة األمين العام وتحليله للوضع المالي لمنظمة السياحة العالمية وأدائها .3

 . 2017كانون األول/ديسمبر  31المالي وأداء الميزانية للسنة المالية المنتهية في 

  لمحة عامة عن البيانات المالية

، والمعايير المحاسبية مةالية الُمفّصلة للمنظمة السياحة العالمية، والقواعد المللنظام المالي لمنظ البيانات المالية وفقًاتَُعّد  .4

الدولية للقطاع العام
1

هذه المعايير كمعايير محاسبية من األمم المتّحدة التي تقضي بأن تُستخَدم ، وبما يتماشى مع سياسة 

 المنظّمات التابعة لألمم المتّحدة.   قبل

(. وتستند IPSASمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )وفقًا لل سنويةبياناٍت مالية مة منظّ ال دّ ع  تُ  ،2014منذ العام  .5

ن في المعايير  ل المعامالت وتُدوَّ المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى أساس مفهوم االستحقاق المحاسبي، حيث تُسجَّ

وليس عند دفعها. وتوفّر البيانات المالية القائمة على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  ،التقارير عند حصولها

لها وخصومها واحتياطياتها، كما أنها تحّسن عملية صنع القرار أفضل عن إيرادات المنظمة ونفقاتها، وأصو صورة

 . واإلدارة المالية والتخطيط على مستوى اإلدارة والحوكمة

 تتألّف البيانات المالية من:  .6

 بيان عن الوضع المالي  (أ )

ي نهاية ات فيحتياطمها، والفائض/العجز المتراكم واإلمة السياحة العالمية، وخصويقّدم معلومات عن أصول منظ

 عن مدى توافر الموارد لدعم العمليات المستقبلية.  معلوماتيعطي كما  السنة،

 بيان عن األداء المالي  (ب )

ات حول طبيعة النفق والنفقات. ويوفّر معلومات اإليراداتأي الفرق بين  ،الفائض أو العجز الصافي للسنة يبيّن

 ادرها. ومص اإليراداتمة ومبالغ المرتبطة بتنفيذ برنامج المنظ

 بيان عن التغيّرات في صافي األصول/رأس المال (ج )

 يسلّط الضوء على مصادر التغيّرات في الوضع المالي العام. 

 بيان التدفّقات النقدية (د )

خالل الفترة واستخدامه ومالءتها، بما في ذلك مصادر النقد مة السياحة العالمية يوفّر معلومات حول سيولة منظ

 بين النقد الوارد والنقد الخارج. يوضح الفرق وهو المالية. 

                                                           
 1 .14النظام المالي  1
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 الميزانية العادية  –مقارنة للميزانية والمبالغ الفعلية  (ه )

عرض الفرق بين إنفاق الميزانية الفعلي ة الُمعتَمدة، وتتسلّط الضوء على مدى استخدام موارد الميزانية العادي

  واعتماد الميزانية الُمقّر.

 مالحظات على البيانات المالية (و )

عن السياسات المحاسبية الرئيسية وغير ذلك من  المالية. وتتضّمن المالحظات ملّخصاً ى فهم البيانات تساعد عل

قة بالبيانات معلومات وكشوفات إضافية متعل لتوضيحية. وتقّدم المالحظات أيضاً الجداول التفصيلية والمعلومات ا

  للقطاع العام.المالية، على النحو المطلوب بموجب المعايير المحاسبية الدولية 

 العمل الُمحدَّدة بشكٍل منفصل، وهي:  فئاتمعلومات حول  اً البيانات المالية أيضتقّدم  .7

 خدمات برنامج العمل  ( أ)

رة لألعضاء،  ل بشكٍل رئيسي من االشتراكات الُمقرَّ تغطّي فئة خدمات برنامج العمل، وهي الصندوق العام الُمموَّ

(iالعمليات الرئيسية للمنظّمة التي )  ت على اعتمادات البرامج المخّصصة لها للفترة المالية من قبل الجمعية يُصوَّ

( األنشطة األخرى الخارجة عن نطاق الميزانية العادية ضمن iiالعامة )برنامج عمل الميزانية العادية(، و)

 . الصندوق العام

 الخدمات األخرى ( ب)

ديق اإلستئمانية، وترتبط بشكٍل أساسي تشمل فئة الخدمات األخرى صندوق المساهمات الطوعية والصنا

لة بتمويٍل طوعي من الجهات المانحة عن  . قانونيٍة أخرى سلطةٍ  اإلتفاقات أو طريق بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ

 : لمحاسبية الدولية للقطاع العام هي التاليةالجوانب الرئيسية للتقارير المالية والكشوفات في إطار المعايير ا .8

مة السياحة العالمية في مجموعٍة واحدة من البيانات المالية، مع المالية الخاصة بمنظ المعامالتجميع يُبلَّغ عن  (أ )

لة، ومعلومات خاصة  في المالحظات. تُعَرض بالفئات معلوماٍت مفصَّ

ن اإليرادات  (ب ) رة عندما تمتلك منظمة السياحة العالمية الحق في استالم لإلتُدوَّ أي في  -شتراك اإلشتراكات الُمقرَّ

ن المساهمات الطوعية بالكامل كإيرادات عند استالم مساهمٍة مؤكَّدة، إاّل   إذا كانت تنطوي بداية كّل عام. وتُدوَّ

ن المساهمات العينية، مثل المباني الُمعفاة من  كماقبل التدوين.  يفاؤهاتاسعلى شروٍط مرتبطة باألداء يجب  تُدوَّ

ن كافة اإليرادات األخرى على أساس اً أيض ر أو السلع، كإيراداتاإليجار أو الخدمات المادية مثل السف . وتُدوَّ

 .االستحقاق في الفترة التي تحصل فيها المعاملة

  تُقام المخّصصات عندما يُعتبَر استالم الحسابات المستحقة القبض مشكوكاً فيه. (ج )

نتُعَرض النفقات في البيان (د )    .لَم السلع والخدماتعندما تُست ات المالية بحسب طبيعتها، وتُدوَّ

  ع.عند المبيع أو التوزيالموجودات ذات الطبيعة المادية، كالمنشورات، تُصَرف  (ه )

يُحدَّد تدوين كافة اإللتزامات الخاصة بالموظّفين المزمع تسديدها في الفترات المستقبلية على أساس اإلستحقاق،  (و )

الخدمة، واإللتزامات الطبية بعد انتهاء الخدمة، من بما في ذلك اإلجازة السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية 

 قبل خبراء اكتواريين مستقلّين.

تُعرض األصول الثابتة وغير المادية وفقاً للسياسات المحاسبية التي تفرضها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  (ز )

  العام.

ن (ح ) حكومة البدون كلفة من قبل مدريد الُمقدَّم المساهمة العينية لإليجار السنوي لمبنى المقّر الرئيسي في  تُدوَّ

  .اإلسبانية
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الُمَعّد على أساس االستحقاق وبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية الذي يَُعّد  تُوفَّر التسوية بين بيان األداء المالي (ط )

  .ويُستخَدم على أساس االستحقاق الُمعدَّل

ة وغير ال (ي ) مصروفة في نهاية السنة ضمن الفوائض المتراكمة في انتظار تُدَرج مخّصصات الميزانية الُمقَرَّ

  .استخدامها

  الهيئات الرئاسية في منظّمة السياحة العالمية. على وجه التحديد من قبل تي تُقرّ ات هي تلك اليحتياطاإل (ك )

دَّمة في خالل ال تُعتبَر إلتزامات الميزانية كخصوم إاّل إذا كانت مستحقة الدفع وناتجة عن سلٍع أو خدماٍت ُمق (ل )

  .السنة المالية

ين اإلداري الموّظفينمة وفي ما يتعلّق بأتعاب نظيُقدَّم كشٌف إضافي في ما يتعلّق بإدارة المخاطر المالية للم (م )

 وما فوق. D2مستوى فين بن يضّمون الموظالذي الرئيسين

ة للقطاع العام بهدف تسهيل استخدام وفهم تعريفات مالية أساسية عّدة ضمن المعايير المحاسبية الدولي ما يلي تُعَرض في .9

  هذه البيانات المالية: 

هي الموارد التي تتحّكم بها منظمة السياحة العالمية نتيجةً ألحداث سابقة ومنها يُتوقّع أن تتدفّق للمنظمة األصول  (أ )

 منافع إقتصادية أو إمكانات خدماتية مستقبلية.

داث سابقة والتي يُتوقَّع أن تؤّدي تسويتها إلى تدفّق خارجي للموارد هي الموجبات الحالية الناشئة من أحالخصوم  (ب )

 التي تمثّل فوائد إقتصادية أو إمكانات خدماتية.

  خصومها.الفائدة المتبقّية في أصول منظمة السياحة العالمية بعد حسم جميع  وهصافي األصول  (ج )

ات الخدماتية في خالل الفترة المشمولة بالتقرير إذا نمكاقتصادية أو اإلاإلهي التدفّق اإلجمالي للفوائد اإليرادات  (د )

 األصول.كانت هذه التدفّقات تؤّدي إلى زيادٍة في صافي 

هي اإلنخفاض في الفوائد اإلقتصادية أو اإلمكانات الخدماتية في خالل الفترة المشمولة بالتقرير على النفقات  (ه )

 .تؤّدي إلى تراجٍع في صافي األصول شكل تدفّقات خارجية أو استهالٍك لألصول أو تكبّد خصوم

هي المعامالت التي تتلقى منظمة السياحة العالمية مقابلها أو تعطي قيمةً لكياٍن آخر من المعامالت غير التبادلية  (و )

  .دون أن تعطي أو تتلقى مباشرةً قيمةً مساوية تقريباً في التبادل

مبالغ ثابتة أو بأو دفعها  لخصوم التي سوف يتم استالمهاكة واألصول واهي وحدات العملة الُممتلَ البنود النقدية  (ز )

  حديد.قابلة للت

نةزيادة جميع بنو هوالفائض للفترة  (ح )  في فترٍة معيّنة.  د اإليرادات على النفقات الُمدوَّ

ن اإليرادات والنفقات في البيانات المالية في الفترة التي تعود إليها .10 . وينتج عن بموجب أساس االستحقاق المحاسبي، تُدوَّ

ل إلى الفائض المتراكم. وتمثل هذه الفوائض المتراكمة الجزء غير  زيادة اإليرادات بالنسبة إلى النفقات فائٌض يُرحَّ

 . المصروف من اإلشتراكات الواجب استخدامها، على النحو المأذون به، في إطار متطلّبات المنظمة

المعامالت غير العام، ال ينطبق مبدأ مطابقة اإليرادات والنفقات على  للقطاعالحالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية  .11

 تدوينحول الوضع المالي الذي يُستَدّل عليه من خالل  يتمحورتبادلية. فتركيز المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ال

  ة.   الخصوم متوافر تدويناألصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم، عندما تكون معايير 
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  ستراتيجيةة العالمية وعضويتها وأهدافها اإلمة السياحايات منظغ

من نظامها األساسي، في "تنشيط السياحة  1 .3تكمن غايات منظّمة السياحة العالمية، على النحو الُملخَّص في المادة  .12

ر، واإلحترام العالمي لحقوق اإلنسان وإنمائها بغية المساهمة في التنمية االقتصادية، والتفاهم الدولي، والسالم، واإلزدها

 . والحريات األساسية للجميع والتقيّد بها، دون أّي تمييز عنصري أو جنسي أو لغوي أو ديني"

عضواً منتسباً  490أعضاء مشاركين، وأكثر من  6دولةً، و 156تضم منظمة السياحة العالمية في عداد أعضائها  .13

 . ربوية، والرابطات السياحية، والسلطات السياحية المحليةيمثّلون القطاع الخاص، والمؤّسسات الت

مة السياحة العالميةالنظام األساسي لمنظ مة، من خالل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي، فيظتُحدَّد حوكمة المن .14
2

 . 

(A/21/8(I)(b)ويفنّد برنامج العمل الحالي ) .15
3
  :2017-2016رة األهداف اإلستراتيجية لمنظمة السياحة العالمية للفت 

يرمي الهدف اإلستراتيجي األول إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحي لدى الدول األعضاء عبر اإلرتقاء  ( أ)

بالجودة واإلبتكار والتميّز في السياسة السياحية، وإدارة المقاصد، وتطوير المنتجات والتسويق لها، وتعزيز 

من التقلّب الموسمي، وتحديد الضرائب السياحية المناسبة، وتوفير تيسير السفر والربط والموصولية، والحّد 

معلومات مفيدة ومحّدثة عن األسواق وبيانات عن اإلتجاهات والتوقعات وعن إسهام السياحة في اإلقتصاد 

  وفرص العمل.

تنمية السياحية يرمي الهدف اإلستراتيجي الثاني إلى تعزيز اإلستدامة والمسؤولية في كافة الجوانب المتصلة بال ( ب)

. وهذا ما 2015لدى القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء وفي إطار أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 

يشمل اإلرتقاء بالسياسات والسلوكيات والممارسات المراعية آلداب السياحة، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز 

حة في السالم والتنمية والحّد من الفقر، والحفاظ على التراث إمكانية الوصول للجميع، والنهوض بإسهام السيا

الثقافي والبيئات الطبيعية، وبخاصة في إطار مكافحة التغيّر المناخي، فضالً عن اإلدماج التام للسياحة في 

ي اإلقتصادات المحلية، بما يضمن التوزيع العادل لمنافع القطاع بين المجتمعات المضيفة، وإشراكها الكامل ف

التنمية السياحية، وإحترام القيم اإلجتماعية والثقافية لهذه المجتمعات، واإلسهام بشكٍل عام في تعزيز قدرة القطاع 

 . على الصمود

ضمان تنفيذ وذلك بغية طوال الفترة المالية الحالية، واصلت المنظمة بذل جهود كبيرة في بيئٍة مالية صعبة للغاية،   .16

 ستراتيجية.اإلهداف البرامج من أجل تحقيق األ

ل منظمة السياحة العالمية بشكٍل أساسي من خالل األنصبة المقّررة لألعضاء في الميزانية العادية ومن خالل   .17 تُموَّ

المساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق االستئمانية، دعماً لألهداف االستراتيجية
 4

. 

 

                                                           
 من النظام األساسي  20إلى  9المواد  2
  A/RES/619(XX)القرار بموجب ُأقر   3
 4. 10، و3. 10، و6النظام المالي، المواد  4
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  أبرز بنود البيانات المالية

  يةأداء الميزانية العاد

  نتيجة الميزانية العادية

     الميزانية العادية –مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية والرصيد النقدي للميزانية  – 1الجدول 

 2017كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

باليور     

             و

      

اإليرادات 

المعتمدة/ 

الميزانية 

األصلية
1

 

الميزانية 

ئيةالنها
2

 

المبالغ الفعلية 

على أساس 

 قابلية المقارنة

الفروقات 

بين 

الميزانية 

والمبالغ 

الفعلية
3

 

الرصيد النقدي 

للميزانية 

)الدخل النقدي 

ناقص 

 النفقات(

 626.018,59 0,00 0,00 الفروقات في الميزانية  

-

626.018,5

9 -511.201,98 

 إيرادات الميزانية 

13.492.000,

00 

13.492.000,

00 

13.227.406,

02 

264.593,9

8 

12.090.185,

45 

 

 إشتراكات األعضاء الفاعلين والمشاركين 

12.745.000,

00 

12.745.000,

00 

12.424.123,

00 

320.877,0

0 

10.518.567,

78 

  

 األعضاء الفاعلون 

12.546.000,

00 

12.546.000,

00 

12.225.028,

00 

320.972,0

0 

10.319.472,

78 

  

 199.095,00 95,00- 199.095,00 199.000,00 199.000,00 األعضاء المشاركون

 

 572.583,18 56.283,02- 803.283,02 747.000,00 747.000,00 مصادر اإليرادات األخرى 

  

مخزون  –المخّصصات من الفائض المتراكم 

 144.000,00 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 المنشورات 

  

 428.583,18 56.283,02- 659.283,02 603.000,00 603.000,00 األعضاء المنتسبون 

 

 999.034,49 0,00 0,00 0,00 0,00 اإلشتراكات المتأّخرة 

 نفقات الميزانية  

13.492.000,

00 

13.492.000,

00 

12.601.387,

43 

890.612,5

7 

12.601.387,

43 

 

 عالقات األعضاء -أ
2.201.000,0

0 

2.222.187,1

6 

2.222.187,1

6 0,00 

2.222.187,1

6 

 

 العمليات  -ب

3.447.000,0

0 

3.425.812,8

4 

3.223.419,7

2 

202.393,1

2 

3.223.419,7

2 

 

 الدعم المباشر لألعضاء  -ج

4.463.000,0

0 

4.463.000,0

0 

4.340.979,0

8 

122.020,9

2 

4.340.979,0

8 

 

 الدعم غير المباشر لألعضاء  -د

3.381.000,0

0 

3.381.000,0

0 

2.814.801,4

7 

566.198,5

3 

2.814.801,4

7 

                
1
ثة المقّرة بموجب  ،A/21/8(I)(b)في الوثيقة  A/RES/651(XXI)وفقاً لهيكلية البرامج واإلعتمادات الُمقّرة أساساً بموجب القرار   والهيكلية الُمحدَّ

ثة المقّرة بموجب المقّرر ، والهيكلية المُ CE/103/7(a)في الوثيقة  CE/DEC/8(CIII)مقّرر المجلس التنفيذي  في الوثيقة  CE/DEC/8(CIV)حدَّ

CE/104/7(a) والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر ،CE/DEC/8(CV)  في الوثيقةCE/105/5(b) والهيكلية الُمحّدثة المقّرة بموجب القرار ،

A/RES/688(XXII)  في الوثيقةA/22/10(II)هيكلية على النحو المبيّن في هذه الوثيقة.  ، واقتراح األمين العام لتعديل ال 
 
2
      بعد التحويالت  
3
، 2016آب/أغسطس  18يورو جّراء إنسحاب أستراليا من المنظمة في  321.343تُعزى الفروقات بين إيرادات الميزانية النهائية والفعلية إلى: )أ( مبلغ  

 عداد إيرادات الميزانية الخاصة باألعضاء المنتسبين على أساس عدٍد تقديري لألعضاء.يورو العائد لتدوير الفروقات، و)ج( وإ 466و)ب( مبلغ 
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يحلّل هذا القسم الميزانية العادية على النحو الُمقَّر من قبل الجمعية العامة. وتصّوت الجمعية العامة لمنظمة السياحة  .18

ن بدءاً بسنٍة ذات رقٍم زوجيالعالمية على الميزانية العادية لفترة سنتين تقويميتَين متتاليتي  
5

. وتُقدَّم ميزانية السنتَين على 

أساٍس سنوي لتغطية برنامج العمل المقترح للميزانية العادية لكّل سنٍة مالية من الفترة المالية
6

 . 

رة من األعضاء .19 ل الميزانية العادية من االشتراكات الُمقرَّ تُموَّ
7
إللتزامات  ومخّصصات الميزانية. وتتوافر اإلعتمادات 

الميزانية خالل الفترة المالية التي تعود إليها والثنَي عشر شهراً إضافياً 
8

 . 

 2017-2016الميزانية العادية للمنظمة التي تغطي فترة السنتين  (A/RES/651(XXI))أقّرت الجمعية العامة  .20

(A/21/8(I)(b)) بواقع  2017و 2016مي  يورو موّزعة على الميزانيتين السنويتين لعا 26,984,000 بقيمة

لت الميزانية السنوية لعام  يورو لكلٍّ منهما. 13,492,000 بتحويالت 2017وُعدِّ
9
يورو، على النحو  363.989 قدرها 

   . الميزانية العادية –المشروح في المرفق الثاني بشأن تحويالت االعتمادات 

يورو تباعاً، ما أفضى إلى  12.601.387يورو و 13.227.406 ، بلغ إجمالي إيرادات ونفقات الميزانية2017في العام  .21

% من إجمالي إيرادات الميزانية. وبالتالي، تُظه ر نتيجة الميزانية )إجمالي إيرادات الميزانية 92معّدل تنفيذ بنسبة 

تَين في السنة يورو. وتقّدم منظمة السياحة العالمية مرّ  626.019 اإلجمالية ناقص إجمالي نفقات الميزانية( فائضاً قدره

تقريراً إلى المجلس التنفيذي حول وضع تنفيذ
10
  . الميزانية العادية لفترة السنتين 

يورو، بما في ذلك متأّخرات األعضاء المحّصلة  12.090.185 يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية الُمستلَمة )الدخل النقدي( .22

% من إيرادات الميزانية 90يورو(، ما يمثل  999.034) 2017كانون األول/ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

ة   . الُمقرَّ

نقدي عجز أّدى الرصيد النقدي للميزانية )إجمالي إيرادات الميزانية المستلمة )الدخل النقدي( ناقص إنفاق الميزانية( إلى  .23

صندوق رأس المال المتداول تّم تسليفه من خالليورو  511.202 قدره
11
ول الرصيد المتاح في )أنظر المرفق الثالث ح 

 .صندوق رأس المال المتداول والُسلف على الميزانية العادية(

                                                           
 4 .4، المادة 2النظام المالي، المادة  5
لة 3النظام المالي، المادة  6  IV.4، القواعد المالية الُمفصَّ
  6النظام المالي، المادة   7
  )أ(2 .5)أ(، النظام المالي، المادة 1 .5النظام المالي، المادة  8

 )ب(3. 5النظام المالي، المادة  9
لة  10  III.4القواعد المالية المفص 
  )ب(2. 10النظام المالي  11
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  مقارنة األداء المالي بنتيجة الميزانية العادية

   تسوية األداء المالي مع نتيجة الميزانية العادية – 2الجدول 

 2017كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 باليورو 
     

 2.427.370,31 في بيان األداء المالي العجز المالي

 1.303.425,49 الفروقات في الكيانات    

 1.749.963,41- الفروقات الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي    

 626.018,59 نتيجة الميزانية في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية

سبية. وبالتالي، يجب أخذ الفروقات التالية في الحسبان لدى التسوية بين األداء المالي تختلف الميزانية واألسس المحا  .24

  )بيان األداء المالي( ونتيجة الميزانية )بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية(:

 في الكيانات  فروقاتال (أ )

والمبالغ ر بيان مقارنة الميزانية مة السياحة العالمية، في حين ينحصن األداء المالي جميع عمليات منظيشمل بيا

 صلة بالميزانية العادية. الفعلية بالعمليات المت

أُنشئ الصندوق العام
12
( ii( المعامالت المالية المتصلة بالميزانية العادية، و)iللمنظمة لغرض احتساب: ) 

(، ii. أما المعامالت األخيرة )المعامالت المالية األخرى غير المتصلة بالميزانية العادية )كاإليرادات المتفّرقة(

وباإلضافة إلى صندوق المساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية، وعلى إعتبار أنّها ال تشّكل جزءاً من 

 .الميزانية العادية، فهي فروقات في الكيانات تُحَذف لدى التسوية

 الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي  فروقاتال (ب )

ي على أساس اإلستحقاق الكامل، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، في حين أن يُعّد بيان األداء المال

 .ستحقاق الُمعدَّل وفقاً للميزانية العاديةمبالغ الفعلية يُعّد على أساس اإلبيان مقارنة الميزانية وال

                                                           
  2، المادة 4. 4، المادة 1. 10النظام المالي، المادة  12

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Contributions from Full
and Associate Members

Other income sources Arrear contributions

الميزانية النهائية مقابل : إيرادات الميزانية - 1الرسم 
 (بآالف اليورو)الدخل النقدي 

Final budget Cash-in

A Member 
Relations 19% 

B Operational 
25% 

C Support, 
Direct to 

Members 33% 

D Support, 
Indirect to 

Members 23% 

المبالغ : إنفاق الميزانية بحسب البرامج - 2الرسم 
 الفعلية

 الميزانية النهائية الدخل النقدي

عالقات األعضاء   -أ

18% 

العمليات   -ب

26% 

الدعم غير  -د

المباشر لألعضاء  

22% 

الدعم المباشر  -ج

 %34لألعضاء 
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يرادات في الميزانية على أساس تُقَّر الميزانية العادية على أساس اإلستحقاق الُمعدَّل، في حين تُدَرج اإل

اإلستحقاق مع إضافة المخّصصات من الفائض المتراكم، وتُدَرج النفقات في الميزانية عندما يكون ُمخطَّطاً أن 

 التكاليف ستكون مستحقةً، في ما عدا:

(i)  َّن في الممتلكات والمباني والمعّدات، واألصول غير المادية، والتزامات اإليجار التمويلي التي تُدو

 ؛ الميزانية عندما يكون من الُمخطَّط تسديد المدفوعات

(ii)  نفقات استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة المتصلة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة وسواه من

استحقاقات ما بعد إنتهاء الخدمة والتي تستحق وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولكنّها تزيد 

 -عتمادات الميزانية التي تستند إلى المدفوعات السنوية المتوقعة )نهج دفع اإلستحقاقات أوال بأول عن ا

PAYG)؛  

(iii) أسعار الصرف  فروقاتالمحاسبية األخرى )مثل  فروقاتبدل اشتراكات األعضاء غير الُمسدَّدة وال

بيع الممتلكات  فيسائر والخ وانخفاض القيمةستهالك/اإلهالك، األجنبي، والتبّرعات العينية، واإل

نوالمباني والمعّدات واألصول غير المادية( التي   في الميزانية؛  ال تُدوَّ

(iv) التحويل إلى احتياطي االستبدال
13
ن في الميزانية إستناداً إلى اإلستهالك واإلهالك في السنوات   الذي يُدوَّ

 . السابقة

 في التقديم  ختالفاتاإل (ج )

فاً قائماً على طبيعة النفقات، في حين أن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية يستخدم بيان األداء المالي تصني

 . يصنّف النفقات بحسب البرامج/المشاريع

(، والبرامج التشغيلية )البرامج Aفي الميزانية العادية، تُصنَّف النفاقات بين عالقات األعضاء )البرامج الرئيسية 

غير المباشر لألعضاء )البرامج  –(، والدعم Cألعضاء )البرامج الرئيسية المباشر ل –(، والدعم Bالرئيسية 

(Dالرئيسية 
14

 .. ويُذكر أّن األثر المالي لإلختالفات في التقديم هو صفر

  

                                                           
لة  13  VI 21-23القواعد المالية المفص 
 3. 4النظام المالي، المادة  14
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 األداء المالي

 تحليل اإليرادات

ل أنشطة منظمة السياحة العالمية بشكٍل أساسي م 20.340.588 بلغ إجمالي اإليرادات .25 ن خالل اإلشتراكات يورو. وتُموَّ

رة  رة لألعضاء. ويمثّل صافي اإليرادات من إشتراكات األعضاء المقرَّ  في المئة من إجمالي اإليرادات، إذ يبلغ 67الُمقرَّ

 . يورو13.627.323

في المئة( من المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية ومساهمات الصناديق اإلستئمانية(  33تأتي اإليرادات المتبقية ) .26

يورو. وتشمل اإليرادات األخرى مبيعات  4.456.337 يورو، واإليرادات األخرى التي تساوي 2.256.928 البالغة

  . يورو( 3.358.470)يورو( والمساهمات العينية  432.998)المنشورات 

ع بها  .27 نت التبّرعات العينية في ما يتعلّق بالمقّرات الممنوحة ومرافق المؤتمرات الُمتبرَّ ، يورو( 2.185.528)ُدوِّ

 .يورو( 1.172.942)وتبّرعات السفر 

لة كإيرادات.  .28 عتمادات مخّصصة إمة السياحة العالمية منظتلحظ لهذا السبب، وقد ال تُستلَم في النهاية جميع المبالغ الُمسجَّ

إلى تمويٍل من استرداد للجهات المانحة بالنسبة إلى المشاريع التي تستند ومخّصصات  للحسابات غير مضمونة التحصيل

 جهاٍت مانحة. 

            

  تحليل النفقات

فين، أي الفئة الرئيسية في تحقاقات الموظيورو. وتمثّل األجور والرواتب واس 22.767.958 بلغ إجمالي النفقات .29

يورو  8.965.660 يورو(. وبلغت رواتب الموظفين الدائمين 13.707.872)في المئة من إجمالي النفقات  62اإلنفاق، 

في  26يورو ) 3.583.070 في المئة من األجور والرواتب واستحقاقات الموظفين(. وأُنف َق مبلغ إضافي قدره 65)

يورو  1.159.143 المئة( على الموظفين المؤقتين والمستشارين لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع. أما المبلغ المتبقّي وقدره

  . موظفين بعد إنتهاء الخدمة، وذلك للموظفين الحاليين والمتقاعدينفي المئة( فيتعلق باستحقاقات ال 9)

في المئة من إجمالي  18.7يورو، وتشّكل  4.127.539 تساوي اللوازم والمواد اإلستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى .30

اإليجار، بما في ذلك يورو(، ونفقات  610.884)النفقات. وتشمل هذه الفئة بشكٍل رئيسي اللوازم والمواد االستهالكية 

يورو(  65.720)يورو(، ونفقات النشر  1.096.678)يورو(، والخدمات التعاقدية  2.277.298)اإليجار العيني 

 . يورو( 76.959)ستهالك القابلة لإل والمواد
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   الفئات تحليل األداء بحسب

 2017     ملخص األداء المالي بحسب الفئات - 3الجدول 

كانون األول/ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

2017 

    

 

         باليورو
 

  
خدمات برنامج 

 خدمات أخرى  العمل 

الحذف بين 

  مجموع المنظّمة  الفئات*

          
 

 اإليرادات 

16.824.815,3

6 5.406.624,69 -1.890.852,34 

20.340.587,7

1  

 النفقات

17.736.452,4

1 6.922.357,95 -1.890.852,34 

22.767.958,0

2  

 911.637,05- الفائض/)العجز( للسنة

-

1.515.733,26 0,00 -2.427.370,31  

 * تؤّدي األنشطة الداخلية إلى تبادالت بين الفئات. وهي ُمبيَّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة.

 

الدرجة األولى إلى تكاليف الفائدة غير يورو. ويُعزى العجز ب 911,637- سّجلت فئة خدمات برنامج العمل عجزاً قدره .31

 . يورو( 889.143)الملحوظة في الميزانية وتكاليف الخدمات إلستحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة 

مقارنةً  2017انخفاض اإليرادات في العام يورو، وهو يعكس  1.515.733 قدرهعجًزا سّجلت فئة الخدمات األخرى  .32

ظَت والنفقات في  2016مع العام  في العام الحالي واألعوام السابقة. يلبّي المتّصلة بها يرادات اإلالعام الحالي التي لُح 

متطلّبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والسياسات المحاسبية لمنظمة السياحة العالمية للمعامالت غير ذلك 

ل اإليرادات بمجّرد التو ل النفقات عند التبادلية غير المشروطة حيث تُسجَّ قيع على اإلتفاق ذات الصلة، في حين تُسجَّ

 .التنفيذ في السنة/السنوات المالية نفسها أو التالية
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 الوضع المالي 

 تحليل األصول والخصوم وصافي رأس المال

يورو في  21.693.882)يورو  20.314020 ما مجموعه 2017كانون األول/ديسمبر  31بلغت األصول حتى تاريخ  .33

 14.363.506 قيمةما يساوي فئات النقدية (. وتملك المنظمة أرصدةً نقدية ومن المكا  2016كانون األول/ديسمبر  31

يورو، ما يمثل  4.487.228 في المئة من إجمالي األصول. ويبلغ صافي اإلشتراكات غير المسّددة 71يورو، ما يمثل 

لممتلكات والمباني والمعّدات واألصول غير أما القيمة الدفترية اإلجمالية الصافية ل في المئة من إجمالي األصول. 22

 يورو. 790.414 المادية فتبلغ

يورو في  22.332.053)يورو  23.379.981 ما مجموعه 2017كانون األول/ديسمبر  31بلغت الخصوم حتى تاريخ  .34

 1.270.041سلفًا لدفع والمستحقات والمبالغ المقبوضة المبالغ الواجبة اساوي (. وت2016كانون األول/ديسمبر  31

في المئة من  86 في المئة من إجمالي الخصوم. وتُعزى نسبة 12 يورو تباعاً، وتمثل مجتمعةً  1.505.865ويورو 

المرتبطة باستحقاقات الموّظفين  إجمالي خصوم المنظمة إلى إستحقاقات الموظفين، ومعظمها من الخصوم غير الجارية

 إستحقاقات الموظفين )الجارية منها وغير الجارية( البالغعلى ة مترتّب. ومن أصل إجمالي اإللتزامات الد إنتهاء الخدمةبع

 في المئة(. 4يورو ) 803.158 يورو، تساوي الخصوم الجارية 20.143.142

لة. بيد أن قدرة المنظمة على يورو إلى وضٍع قوي لناحية السيو 14.959.872 يشير إجمالي رأس المال المتداول والبالغ .35

أداء النفقات الملحوظة في الميزانية واإليفاء باإللتزامات على المدى القصير قد تتأثر إذا ما واجهت حاالت تأخير في 

 تحصيل إشتراكات العضوية.

ر جاٍر )األصول المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة إلى وضٍع غي غير الجارية يؤّدي أثر اإللتزامات .36

عندما تصبح مستحقّة يورو سيُصار إلى إستيفائها  18.025.815- غير الجارية ناقص الخصوم غير الجارية( بواقع

 .المستقبلية أو اإلحتياطياتاإلشتراكات من الدفع 
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ورو، أي أنّه قد ي 3.065.961 2017كانون األول/دبسبمر  31بلغ صافي رأس المال السلبي للمنظمة حتى تاريخ  .37

 ( وهو يتمثل بما يلي:2016كانون األول/ديسمبر  31يورو حتى تاريخ  638.171-مقارنةً بالسنة الفائتة )انخفض 

   صافي األصول/رأس المال – 4الجدول 

 2017كانون األول/ديسمبر  31في 
   باليورو 

    31/12/2017 

 صافي األصول/رأس المال

 

-3.065.961,24 

 4.447.236,99 اطياتاإلحتي

 13.262.682,12- العجز المتراكم غير المقيّد

 

 18.398.216,28- استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة غير المدرجة في الميزانية

 

 5.135.534,16 الصندوق العام ومخزون المنشورات

 5.749.483,89 الفائض المتراكم المقيّد

ات والفائض المتراكم المقيَّد المتاح للمنظمة لإلستخدام المستقبلي ليسا من دون قيود. فال وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحتياطي .38

يمكن تطبيق صافي األصول هذه إاّل بحسب اإلطار المرجعي لإلحتياطي أو المشروع المعني أو اإلتفاق التعاقدي المالئم 

 تقبلي.مع الجهة المانحة، وتوجد بالتالي قيود مفروضة على استخدامها المس
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 المقّررةشتراكات اإل

كانون األّول/ديسمبر  31يورو بتاريخ   17,010,586يورو )  17,908,797 بلغ مجموع اإلشتراكات المقّررة غير الُمسدَّدة .39

ابل يورو مق 14,214,951- بقيمة إعتمادٌ د بعة في منظمة السياحة العالمية، ُرص  وعمالً بالمعايير المحاسبية المتّ  (.2016

رة في بيان الوضع المالي يوازي يورو. وإن  3,693,846 المبلغ غير الُمسدَّد، فأصبح صافي اإلشتراكات الُمقرَّ

رة اإلجمالية مستحقة وواجبة الدفع للمنظمة وفقاً للنظام األساسي اإلشتراكات الُمقرَّ
15
والنظام المالي 

16
، ولم للمنظمة 

 يُشطَب أّي جزء من الرصيد. 

في المئة من  83 إلى 2017تحصيل اإلشتراكات المقّررة في السنوات األخيرة، وهو وصل بنهاية عام تراجع معّدل  .40

في المئة(. ويعتمد الرصيد النقدي  87نقاط مئوية دون المعّدل العام في السنوات العشر األخيرة ) اإلشتراكات، أي بأربع

رة للصندوق العام وقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها اليوم ية والقصيرة األجل على توقيت سداد اإلشتراكات الُمقرَّ

 .من قبل األعضاء

دة لغاية  .41 رة غير الُمسدِّ ، 2017كانون األول/ديسمبر  31وتُعَرض في المرفق الرابع قائمة إشتراكات األعضاء المقرَّ

  . تحت عنوان بيان اإلشتراكات المستحقة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول

 عضواً قد وضعوا خططاً لتسديد إشتراكاتهم غير المسّددة بما مجموعه 29، كان 2017كانون األول/ديسمبر  31في  .42

 .  يورو 8,323,555

   

 

 النقد ومكافئات النقد 

ل/ديسمبر  31تبلغ قيمة النقد ومكافئات النقد لدى المنظّمة، في  .43  16,226,782يورو ) 14,363,506، 2017كانون األوَّ

ل/ديسمبر  31و في يور ، ويُعزى ذلك 2017إلى  2013(. وهذا المستوى هو األدنى في الفترة الممتّدة من 2016كانون األوَّ

بالدرجة األولى إلى االنخفاض في مستويات المساهمات الطوعية المستلمة، والزيادات في مستويات اشتراكات الدول األعضاء 

 ي الرئيسي للمنظّمة. غير المسّددة، التي تمثّل التدفّق النقد

 اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة

                                                           
 12النظام المالي/ملحق قواعد التمويل، الفقرة  15
 2. 7النظام المالي، المادة  16

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2016 2017

إجمالي االشتراكات غير المسّددة مقابل االعتماد  - 13الرسم 
 ( بآالف اليورو)

Members assessed contributions, net Allowance for doubtful accounts

89 

90 

88 

90 

85 

86 

85 

87 

85 

83 

82

84

86

88

90

92

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ومتوّسط )%( معّدل تحصيل االشتراكات المقّررة  - 14الرسم 
 الفترة 



 2017كانون األول/ديسمبر  31لسنة المنتهية في التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراَجعة ل

 

 

20 

تشمل اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة في منظمة السياحة العالمية: التأمين الصحي بعد  .44

دمة )منحة اإلعادة إلى الوطن، وتكاليف النقل إنتهاء الخدمة، واإلجازة السنوية المتراكمة، وإستحقاقات نهاية الخ

المتصلة بنهاية الخدمة، ونفقات نقل األمتعة(. وتُحتََسب هذه اإللتزامات من قبل مؤسسة متخّصصة من الخبراء 

كانون األول/ديسمبر  31اإلكتواريين. ويعود تاريخ التقييم اإلكتواري األخير الذي أجرته منظمة السياحة العالمية إلى 

النحو الذي احتسبه ، على 2016هو امتداد للتقييم الخاّص بالعام  2017كانون األّول/ديسمبر  31وإّن التقييم في .  2016

 ن. ون محترفوخبراء أكتواري

يشّكل التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة اإللتزام األهم ضمن اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء  .45

سنوات على األقل من الخدمة اعتباراً من تاريخ انضمامهم إلى منظمة السياحة  10لموظفون الذين أمضوا الخدمة. فا

عاماً كحدٍّ أدنى عند إنتهاء الخدمة، يستطيعون اإلستمرار في االستفادة من برنامج التأمين  55العالمية والذين بلغوا سن 

 .الصحي الخاص بالمنظمة

بعد إنتهاء الخدمة التكاليف المستقبلية اإلجمالية المرتبطة بتوفير استحقاقات التأمين يعكس إلتزام التأمين الصحي  .46

الصحي للمتقاعدين الحاليين وللموظفين الحاليين عند التقاعد. وتقييم إلتزام التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة هو عبارة 

دين وإلى اإلفتراضات اإلكتوارية بتاريخ التقييم. ومن عن تقديٍر في نقطة زمنية إستناداً إلى مؤهالت الموظفين والمتقاع

الممكن أن تكون الفروقات في التقدير كبيرة، حيث أن اإللتزام يتأثّر بشّدة بالقيم المحّددة من أجل العوامل اإلكتوارية 

 .األساسية، أي: معّدل الخصم؛ معّدل إتجاه التكاليف الطبية؛ متوسط العمر المتوقع؛ وطول مدة الخدمة

ل/ديسمبر  31بتاريخ  .47 مليون  19.7، بلغت االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة 2017كانون األوَّ

مليون يورو بالمقارنة مع  1.4، و2016مليون يورو بالمقارنة مع التزامات العام  0.6يورو، أي ما يمثّل زيادة قدرها 

مات آخذة في االزدياد بشكٍل مطّرد خالل السنوات الخمس الماضية. ومن أصل . وهذه االلتزا2015التزامات العام 

إجمالي التزامات استحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة، يبلغ مجموع التزامات التأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة في 

ل/ديسمبر  31تاريخ  % بالمقارنة مع المستوى المسّجل 5 مليون يورو، أي ما يمثّل زيادةً قدرها 17.6 2017كانون األوَّ

 .  2016في العام 

، في حين 2012% منذ العام 7بنسبة القوة العاملة )الموظفون الدائمون الحاليون( في منظمة السياحة العالمية انخفضت  .48

  .2012في المئة منذ  49إرتفع عدد المتقاعدين الذين يستفيدون من التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة بنسبة 

   

تظهر الرسوم البيانية أدناه التالزم بين صافي األصول واإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء  .49

 الخدمة، وتأثير اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة على صافي األصول:
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 التأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة الفريق العامل التابع لألمم المّتحدة والمعني ب

يجري تحليل موضوع إدارة االلتزامات المتعلّقة بالتأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة في منظومة األمم المتّحدة من قبل  .50

الفريق العامل المعني بالتأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة ضمن شبكة المالية والميزانية، برعاية مجلس الرؤساء 

ين، بغية تحديد اإلجراءات الواجب اتّخاذها وتطوير مقاربات مشتركة من قبل المؤّسسات التابعة لمنظومة األمم التنفيذي

 المتّحدة.  

تحرص منظّمة السياحة العالمية على متابعة التطّورات عن كثب في عمل الفريق العامل التابع لألمم المتّحدة والمعني  .51

لدى تُعَرُض في المرفق الخامس لهذه الوثيقة الخلفية والتقّدم المحَرز لغاية تاريخه  بالتأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة.

الفريق العامل، باإلضافة إلى توصياته وتوصيات اللجنة االستشارية المعنية بشؤون اإلدارة والميزانية، بالصيغة التي 

 أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة. 

  تزاماتلإلمويل ات

ن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تقتضي تدوين اإللتزامات المترتبة على إستحقاقات الموظفين بعد في حين أ .52

إنتهاء الخدمة على أساس اإلستحقاق في البيانات المالية للمنظمة، إن مسألة تمويل هذه اإللتزامات هي موضوٌع تبت فيه 

المنظمة التي تقّدم التقرير أن تمّول هذه اإللتزامات بصورٍة محّددة، كّل منظمة على حدة. فهذه المعايير ال تفرض على 

 . ولكن وحرصاً على ضمان اإلدارة المالية السليمة، ينبغي أن تقوم المنظمة بتطوير خطة لتأمين التمويل في المستقبل

لمترتبة على إستحقاقات الموظفين تزامات الال يملك عدٌد من المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة تمويالً كامالً لإل .53

وقد عمدت هذه المنظمات إلى إعتماد أو النظر في مجموعٍة من الخيارات لتحقيق التمويل الكامل مع الوقت أو إليجاد 

 . البدائل عن التمويل الكامل

، قامت منظّمة السياحة العالمية بتخصيص اعتمادات سنوية من الميزانية العادية2010منذ العام  .54
17
خّصصات )م 

جانبًا مخّصصات إضافية من الفائض وضعتالستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة(، كما 
18
بهدف تغطية السداد  

 (. "أّوالً بأّول"السنوي المتوقّع الستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة )وفق نهج 

                                                           
17

 2017-2016، و(A/20/5(I)(c)) 2015-2014، و(A/19/12) 2013-2012، و(A/18/15) 2011-2010يورو للفترات  600,000، 2010منذ العام   

(A/21/8(I)(b)) . 
18

يورو من  196,557و A/RES/572/(XVIII)لقرار وفًقا ل CE/DEC/5(LXXXVIII)بموجب المقّرر  2007-2006يورو من فائض الميزانية للفترة  700,000  

 . CE/DEC/11 (XCVIII)وفًقا للمقّرر  2013ميزانية العام 
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صافي األصول مقابل اإللتزامات المترتبة على  -17الرسم 
 (بآالف اليورو)استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة 

Net Assets/Equity After-service employee benefits liability

8.850 

1.698 
-1.270 -638 

-3.066 

19.560 

18.945 16.988 
18.486 

16.639 

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

restated
01/01/2014

31/12/2014 restated
31/12/2015

31/12/2016 31/12/2017

صافي األصول الجارية مقابل صافي األصول  - 18الرسم 
المقّدرة وفق نهج أّوالً بأّول لاللتزامات المتعلّقة باستحقاقات 

 (  بآالف اليورو)الموّظفين بعد انتهاء الخدمة 

Net Assets/Equity Net assets with PAYG approach
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والذي يساوي بالموظّفين بعد انتهاء الخدمة، المبلغ المخّصص من الميزانية العادية لتغطية االلتزامات الخاّصة  إنّ  .55
يورو. ومن أجل تقليص  578,519لتغطية االلتزامات المستحقّة خالل السنة والبالغة  2017يورو، لم يكن كافيًا سنة  270,000

ة العالمية على زيادة الهّوة بين مخّصصات الميزانية والنفقات الفعلية في السنوات القادمة، وافقت الجمعية العامة لمنظّمة السياح

.2019يورو اعتباًرا من العام  400,000اعتمادات الميزانية العادية المخّصصة الستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة إلى 
19 

مليون يورو(، يُخصَّص لهذا  19.7من أصل إجمالي االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة ) .56

كانون  31مليون يورو في  18.1مليون يورو، أي أّن الثغرة في التمويل تصل إلى  1.6دره الغرض مبلغ ق

. ويقتضي تمويل االلتزامات رصًدا دقيقًا واتّخاذ اإلجراءات المالئمة من قبل األجهزة اإلدارية 2017األّول/ديسمبر 

 لمنظّمة السياحة العالمية، من أجل تقليص ثغرة التمويل مع الوقت. 

 ق رأس المال المتداولصندو

يكمن الغرض من صندوق رأس المال المتداول في توفير التمويل لنفاقات الميزانية إلى حين تحصيل اإلشتراكات من  .57

األعضاء
20

 . 

يورو، في  2,798,121 ، بلغ المستوى اإلسمي لصندوق رأس المال المتداول2017كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  .58

في  2017يورو. وتُعَرض حركة صندوق رأس المال المتداول خالل سنة  2,048,523 حين بلغ الرصيد المتوافر

  . المرفق الثالث حول الرصيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداول والُسلف على الميزانية العادية

 تحليل الوضع بحسب الفئات

         ملخص الوضع المالي بحسب الفئات - 5الجدول 

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31في 
 باليورو    
 مجموع المنظمة الحذف بين الفئات* خدمات أخرى خدمات برنامج العمل      

 20.314.019,94 2.532.038,86- 6.364.718,00 16.481.340,80 األصول

 23.379.981,18 2.532.038,86- 1.103.378,13 24.808.641,91 الخصوم

 3.065.961,24- 0,00 5.261.339,87 8.327.301,11- صافي األصول/رأس المال

       معامالت بين الفئات. وهي ُمبيَّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة. تؤّدي األنشطة الداخلية إلى  

- إلى 2016يورو عام  7,413,264- خدمات برنامج العمل من رصيٍد سلبي بلغفئة تراجع صافي األصول/ رأس المال ل .59

، وهذا ما يُعزى بشكٍل أساسي إلى إرتفاع اإللتزامات 2017كانون األول/ديسمبر  31و بتاريخ يور  8,327,301

 1,863,276وانخفاض وضع النقد ومكافئات النقد بقدر  580,624 بقيمة باستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمةالمتصلة 

 يورو. 

إذ بلغ ، 2017غم من تدنّي مستويات اإليرادات في العام على الربقي الوضع اإلجمالي لفئة الخدمات األخرى إيجابياً  .60

المقيّدة وهو يمثّل بصورٍة رئيسية األرصدة  (،2016يورو في العام   6,775,093يورو )  5,264,340صافي األصول

لة من المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية  .   للمشاريع الخارجة عن الميزانية الُمموَّ

 

 

 

  
                                                           

19
 . A/RES/688(XXII)التي تّم إقرارها بموجب القرار  A/22/10(II)الوثيقة   

 )ب(2. 10النظام المالي، المادة  20
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 اطر الماليةإدارة المخ

لةعالمية في القواعد المالية المفصّ مة السياحة الارة المخاطر المالية الخاصة بمنظتُحدَّد سياسات إد .61
21
 مة. للمنظ 

تتعّرض منظمة السياحة العالمية لجملٍة من المخاطر المالية المرتبطة بالتقلّبات في أسعار الصرف، والتقلّبات في أسعار  .62

جري ة. وتُ قابلللمصارف/المؤسسات المالية، والمخاطر المتعلقة بالمدينين واألطراف المالفائدة، ومخاطر االئتمان 

 . المنظمة إستعراضاً منتظماً لمدى التعّرض للمخاطر المالية

  مخاطر الصرف

تتعّرض المنظمة لمخاطر متعلقة بصرف العمالت األجنبية وناجمة عن التقلبات في أسعار صرف العمالت. وبما أن  .63

رة باليورو، وعلى إعتبار أّن معظم نفقات برنامج عمل الميزانية العادية تُفنَّد بهذه المنظم ة تستلم معظم االشتراكات المقرَّ

العملة، فهذا يضمن إزالة جزء كبير من التعّرض لتقلّبات الصرف بين اليورو والعمالت األخرى. وللمنظمة أيضاً نفقات 

 . والر األميركي )د. أ.(بعمالت أخرى غير اليورو، السيّما بالد

تحتفظ منظمة السياحة العالمية بحدٍّ أدنى من األصول بالدوالر األميركي وباليّن الياباني، وتُقيم الحسابات باليورو عند  .64

مة بعمالٍت غير اليورو. اإلمكان. وترتبط األرصدة بغير اليورو بشكٍل أساسي بالمساهمات من الجهات المانحة الُمقدَّ 

يرادات ومعظم النفقات للمشاريع الخارجة عن الميزانية تكون عادةً بالعملة نفسها، فإن التعّرض لمخاطر اإل وبما أن

 . صرف العمالت األجبنية يُعتبَر محدوداً 

 . في المئة من النقد والمكافئ ات النقدية بعملة اليورو 76، ُحّررت نسبة 2017كانون األول/ديسمبر  31وبتاريخ   .65

  مخاطر الفائدة

تتعّرض المنظمة لمخاطر مرتبطة بسعر الفائدة على أصولها المالية المحّملة بالفوائد. وتُدار مخاطر أسعار الفائدة من  .66

 . خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محّددة

 مخاطر االئتمان

بر استخدام مستحقة القبض التي ترتبط إجماالً بتسديد إشتراكات األعضاء عالتُدار مخاطر االئتمان على الحسابات  .67

صندوق رأس المال المتداول، وعبر حصر النفاقات بالموارد النقدية المتوافرة. وتُرفَع تقارير دورية إلى المجلس 

باإلضافة إلى ذلك، تُدار مخاطر . التنفيذي تتناول الوضع المالي للمنظّمة ووضع إشتراكات األعضاء غير المدفوعة

التي ترتبط بتسديد المساهمات في المشاريع القائمة على جهات مانحة، إذ ال  مستحقّة القبضالاالئتمان على الحسابات 

 يمكن أن تبدأ النفقات إلى حين استالم الموارد النقدية المتّصلة بها. 

مستحقة القبض، وذلك ألن الال تتعرض منظمة السياحة العالمية لمخاطر ائتمانية كبيرة في ما يتعلق بالحسابات  .68

معيّن عند وجود دليٍل موضوعي يستند إلى مراجعة  إعتمادٌ ضاء بشكٍل أساسي. ولكن، يُخّصص المساهمين هم األع

المبالغ غير المسّددة بتاريخ التقرير ويشير إلى أن منظمة السياحة العالمية لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 

 . مستحقة القبضالالمستحقّة وفقاً للشروط األصلية للحسابات 

  ةمقابلالقة باألطراف المتعل المخاطر

يكمن الهدف الرئيسي من كافة اإلستثمارات في حفظ قيمة موارد المنظمة. وفي إطار هذا الهدف العام، إن اإلعتبارات  .69

األساسية إلدارة اإلستثمارات هي التالية: )أ( ضمان األصل، و)ب( السيولة، و)ج( معّدل العائد. وال تستخدم المنظمة 

 ستثمر في قيمة رأس المال. المشتقات أو ت

 . وتتم اإلستثمارات مع إيالء اإلعتبار الواجب لإلحتياجات النقدية للمنظمة لألغراض التشغيلية .70

                                                           
لة، المرفق الخامس  21  القواعد المالية المفص 
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  لشفافية المالية والمساءلةا 

 وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومن خالل 2017أعّدت منظمة السياحة العالمية البيانات المالية لسنة  .71

، ومن ثم تعزيز تطبيقها في السنوات الالحقة، عّززت المنظمة قدرتها على 2014اعتماد هذه المعايير وتطبيقها عام 

ية ومفيدة باستخدام معايير محاسبية معترف بها دولياً. ويدعم إعتماد هذه المعايير تحسين  إصدار معلومات مالية ُمجد 

 . منظمةاإلدارة المالية والشفافية والمساءلة في ال

إن اإلستمرار في اإلمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مسألةٌ ذات أولوية. وبما أن نطاق هذه المعايير يُحّدث  .72

بإستمرار ليعكس أفضل الممارسات، سوف تستمر المنظمة في اعتماد كافة هذه المعايير المحاسبية الجديدة والُمنقَّحة 

ها الوثيق مع منظماٍت أخرى من منظومة األمم المتحدة حول المعايير المحاسبية ع المنظمة عمللة للتطبيق. وستتابوالقاب

 . الدولية للقطاع والمسائل األخرى المتصلة باإلدارة المالية

 : ، واصلت منظمة السياحة العالمية التركيز على تحسين المساءلة واإلدارة المالية، بما في ذلك2017في العام  .73

ين العام شهرياً على ما يطرأ من قضايا رئيسية مالية أو متصلة بالميزانية من أجل تحديد سبل إطالع األم (أ )

في إدارة موارد منظمة السياحة العالمية. وإستناداً إلى هذه المعلومات، يتسنى لألمين العام  ةالتحسين الممكن

 . التركيز على المخاطر المالية التي تّم تحديدها

 ع النقدي شهرياً تُتّخذ على أساسه القرارات المناسبة المتصلة بالخزينة.إعداد تقرير عن الوض (ب )

 ة.إعداد تقارير فصلية عن الوضع المالي للمنظمة وأدائها ألغراض اإلدار (ج )

)نظام معلومات اإلدارة المالية  ”Athena“توفير المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالميزانية إلكترونياً عبر نظام  (د )

السياحة العالمية(، وذلك للمدراء والموظفين بحسب البرامج/المشاريع، تعزيزاً للكفاءة والفعالية  الخاص بمنظمة

 . في تنفيذ البرامج

التي تتألّف من وحدات إدارة المشتريات والحسابات  الجديدة ”Athena“تطبيق المرحلة الثانية من وحدات نظام  (ه )

التي تقوم على  Athenaوالتخطيط للمرحلة الثالثة من نظام ، 2018كانون الثاني/يناير  1المستحقة الدفع من 

ومن شأن تحسين النُظم المعلوماتية أن يحّد من التدخالت اليدوية وأن يعّزز  .2018تعزيز النظام خالل العام 

 .ليطال مجمل العمليات المحاسبية والماليةفعالية عمليات المنظمة، بما يتخطى المسائل 

 قة باالحتفاظ بسجاّلت المحاسبة الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية. إصدار السياسة المتعلّ  (و )

 تحديد القيم األساسية لمنظّمة السياحة العالمية والكفاءات لتعزيز إدارة األداء.  (ز )

 .تحديث اإلجراءات المتعلّقة بأسفار البعثات الرسمية، لدعم مراقبة أسفار البعثات (ح )

ترحة من قبل فريق استعراض خاص، ومراجعة مشاريع اإلتفاقات ذات تقييم مشاريع المساهمات الطوعية المق (ط )

 .بقصد تحسين جودة وإتساق إتفاقات المشاريع والحدِّ من المخاطر والقانونية الماليةالصلة من الناحيتين 

تيش ووحدة التفمراجعي الحسابات الخارجيين مة السياحة العالمية مراجعة الخارجية الذي تعتمده منظيشمل إطار ال .74

 حدة. المشتركة التابعة لألمم المت

نهٍج مة بمواصلة تعزيز الشفافية والمساءلة في األعوام المقبلة، مع مراعاة مدى توافر الموارد بهدف تطبيق تلتزم المنظ .75

 للمساءلة. ُمنظَّم
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 2017ل/ديسمبر كانون األو 31بيانات المالية في تقديم ال

احة العالمية على أساس مبدأ اإلستمرارية، ما يعكس ثقتنا باإللتزام المتواصل من قبل تَُعّد البيانات المالية لمنظمة السي .76

 . األعضاء من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتوفير الموارد المالية الالزمة وفقًا لذلك

ة لسنة iويستند البيان على أساس استمرارية العمل إلى: ) .77 2018( الميزانية الُمقَرَّ
22

تواصل من ( والدعم المii، و)

رة والمساهمات الطوعية  . األعضاء والجهات المانحة عن طريق تسديد اإلشتراكات الُمقرَّ

ونفيد بموجب هذه الوثيقة، وفقاً ألقصى ما لدينا من معارف وما نملك معلومات، بأن البيانات المالية تشمل كافة  .78

لت على نحٍو سليم، وبأن البيانات المالية  المعامالت المترتّبة في الفترة المشمولة، وبـأن هذه المعامالت قد ُسجِّ

كانون  31ووضع منظمة السياحة العالمية بتاريخ  2017والمالحظات التالية تمثّل بصورٍة وافية النتائج المالية لسنة 

 . 2017األول/ديسمبر 

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31ن الوضع المالي في بيا - 1البيان 

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في المالي بيان األداء  - 2البيان 

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان التغيّرات في صافي األصول/رأس المال  - 3البيان 

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان التدفّقات النقدية  - 4البيان 

    الميزانية العادية  – 2017كانون األول/ديسمبر  31نية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في بيان مقارنة الميزا - 5البيان 

 

  التوقيع

                                                                 

زوراب بولوليكاشفيلي
23
 بالنش -خوسيه غارسيا                                                                            

  والمالية  مدير اإلدارة                   األمين العام                                                                            

 2018آذار/مارس  26في مدريد، 

  

                                                           
22 A/RES/688(XXII) 

 
23

، من إعداد مدير اإلدارة والمالية خالل 31.12.2017من النظام المالي، أتقّدم بالبيانات المالية لمنّظمة السياحة العالمية بتاريخ  14بموجب الماّدة   

 والية السّيد طالب الرفاعي. 
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ينرأي مراجعي الحسابات الخارجي
24

 

 مكتب المراقب المالي العام

 

 

 

 [لمملكة إسبانيا ر الرسمي]الشعا 

 خدمة المدنيةوزارة المالية وال

 

 

 

 منظمة السياحة العالمية

 تقرير مراجعة الحسابات السنوية

 2017السنة المالية 

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

 

 

  

  

                                                           
 للغة اإلنكليزية. ُترِجَم رأي المراجعين الخارجيين من اللغة اإلسبانية إلى ا 24
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مكتب المراقب المالي 

 العام

 

 

 

 ]الشعار الرسمي لمملكة إسبانيا[ 

 دنيةوزارة المالية والخدمة الم

 

 

 قائمة المحتويات

 .............................................................................................................. أوال . مقدمة

 ........................................................................... ثانيا . الغاية ونطاق العمل: مسؤولية المراجعين

 ..............................................................................................................ثالثا . الرأي 

 ..........................................................................................رابعا . مسائل ال تؤثر على الرأي 

 

 

 

 

 

 ]التوقيع[
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 ]الشعار الرسمي لمملكة إسبانيا[

 مقدمة

رت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية )الُمشار إليها في ما يلي بـ"المنظمة"( في دورتها  والعشرين  الثانيةقرَّ

وقد طلبت المنظمة عن طريق (. A/RES/693(XXII))القرار  2019-2018تعيِّين إسبانيا مراجعاً خارجياً لحساباتها للفترة 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تعيين مراجعين خارجيين للفترة المذكورة. وإستجابةً لهذا الطلب، وافق مكتب المراقب 

 المراقبين الماليينهيئة كبار  من مسؤولَينالمالي العام على تولّي مسؤولية مراجعة الحسابات. وقام المراقب المالي العام بتعيين 

 .2017بغية إجراء مراجعة الحسابات السنوية لسنة  ،مكتب الوطني لمراجعة الحساباتوالمدقّقين، التابعة لل

كانون  31، وهي تشمل بيان الوضع المالي لغاية 2017وعليه، عملنا على مراجعة الحسابات السنوية للعام 

المال، وبيان التدفقات النقدية، وبيان مقارنة الميزانية  ، وبيان األداء المالي، وبيان التغييرات في رأس2017األول/ديسمبر 

 والمبالغ الفعلية، إضافةً إلى المالحظات على البيانات المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

دة من النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية والما 23عمالً بالمادة  –ويُناط باألمين العام إعداد الحسابات السنوية 

( ووفقاً للنظام المالي IPSASويتم إعداد هذه الحسابات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) – من النظام المالي 14

ية والقواعد المالية المفّصلة. كما يُعهد إلى األمين العام إجراء الرقابة الداخلية التي يعتبرها ضرورية للتمّكن من إعداد بياناٍت مال

 ة من أي أخطاء جوهرية.خالي

وُوضعت  2018آذار/مارس  26تمَّت صياغة الحسابات السنوية الُمشار إليها في هذا التقرير من قبل األمين العام في 

 . 2018آذار/مارس  28بتصّرف مراجع الحسابات في 

عت بتص2018شباط/فبراير  23وقد أعّد األمين العام في البدء الحسابات السنوية في  ّرف المكتب الوطني ، وُوض 

 . وُعدِّلت هذه الحسابات في التاريخ الُمشار إليه في الفقرة السابقة.شباط/فبراير 27لمراجعة الحسابات بتاريخ 

 

 

 ]التوقيع[

 
 2017منظمة السياحة العالمية. تقرير مراجعة الحسابات السنوية. السنة المالية 
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 ]الشعار الرسمي لمملكة إسبانيا[

 العمل: مسؤولية المراجعينونطاق  الغاية

 

ة، وذلك باإلستناد إلى يتقتضي مسؤوليتنا بتقديم رأي حول ما إذا كانت الحسابات السنوية الُمرفقة تعكس صورةً حقيق

العمل الُمنَجز بموجب معايير مراجعة الحسابات الخاصة بالقطاع العام الُمقّرة بموجب قراٍر صادر عن مكتب المراقب المالي 

. عالوةً على ذلك، وفي المسائل غير المشمولة ضمن المعايير السابقة الذكر، تُطبّق المعايير 1998أيلول/سبتمبر  1العام في 

الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والضمان التابع لإلتحاد الدولي للمحاسبين. 

طط وننفذ المراجعة بهدف الحصول على ضمانٍة معقولة، وإن  لم تكن مطلقة، بأن وتفرض المعايير السالفة الذكر أن نخ

 الحسابات السنوية خالية من األخطاء الجوهرية.

تشمل مراجعة الحسابات اتخاذ إجراءاٍت للحصول على أدلٍة كافية ومالئمة حول المبالغ والمعلومات الواردة في 

جراءات بحسب ما يرتأيه الُمراجع، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في الحسابات السنوية. ويُصار إلى إختيار اإل

الحسابات السنوية. ولدى إجراء هذا التقييم للمخاطر، يأخذ المراجع بعين اإلعتبار إطار الرقابة الداخلية المتصل باإلعداد 

من أجل تحديد إجراءات المراجعة المناسبة وفقاً والعرض النزيه للبيانات من جانب المدير المسؤول عن الحسابات السنوية 

للظروف القائمة، وليس لغرض تقديم رأي حول فعالية إطار الرقابة الداخلية المتبع في الهيئة المعنية. كما تشمل المراجعة تقييم 

، إضافةً إلى تقييم العرض مالءمة المعايير المحاسبية ومعقولية التقديرات والتخمينات المحاسبية التي يعطيها المدير المسؤول

 العام للحسابات السنوية.

 ونعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها في ما يخص المراجعة توفّر لنا أساساً كافياً وجيداً إلصدار رأي المراجعة.

 

 

 

 ]التوقيع[

 
 2017منظمة السياحة العالمية. تقرير مراجعة الحسابات السنوية. السنة المالية 
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 مي لمملكة إسبانيا[]الشعار الرس

 الرأي

 

م الحسابات السنوية المرفقة، في جميع النواحي المادية، صورةً حقيقية عن صافي موجودات المنظمة  برأينا، تقدِّ

، وكذلك عن أدائها وتدفقاتها النقدية والتغييرات في حقوق الملكية في 2017كانون األول/ديسمبر  31ووضعها المالي بتاريخ 

، وذلك وفقاً لإلطار التنظيمي المرعي اإلجراء لناحية رفع التقارير المالية، وخصوصاً وفقاً للمبادئ المحاسبية وما السنة المنتهية

 تتضمنه من معايير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]التوقيع[
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 ]الشعار الرسمي لمملكة إسبانيا[

 ائل ال تؤثر على الرأيمس

 فقرة إبراز المسائل

والتي تشير إلى أن الوكالة تُدّون  الُمرفق التقريرمن  20و 12. 2و 6. 2نلفت اإلنتباه إلى ما يرد في المالحظات 

ذا اإلتفاق إيرادات المساهمات الطوعية عند إستالم تأكيٍد خطّي للمساهمة أو عندما يصبح اإلتفاق المّوقع ملزماً، ما لم يحّدد ه

من المعايير المحاسبية  23شروطاً معيّنة تتعلق بإستخدام األموال، حيث يُدّون في هذه الحالة اإليراد واإللتزام وفقاً للمعيار 

نت عند التوقي هذه شروط إلستخدام  ع على اإلتفاق وأنّه اعتُب ر أن ما منالدولية للقطاع العام. وتبيّن عملياً أن هذه اإليرادات قد ُدوِّ

 األموال. وينطوي هذا اإلعتبار على حكٍم قيمي ويؤّدي إلى عدم الربط بين المساهمات الطوعية والنفقات الناشئة عنها.

 فقرة إبراز المسائل

يورو،   3,065,961.24 بواقع اسلبيً  رأسماالً  منّظمة السياحة العالمية في التقرير المرفق، تدّون 19المالحظة  بحسب

ويُعزى ذلك بالدرجة األولى،  .(2016في العام   638,170.93-لى حدٍّ كبير بالمقارنة مع السنوات المالية السابقة )وهو رقٌم تفاقم إ

 .  8,327,301.11€من تقرير األمين العام، إلى العجز المتراكم ضمن فئة خدمات برنامج العمل والبالغ  59بحسب ما هو مبيّن في الفقرة 
اآلنف الذكر، إن رأس المال السلبي هذا يرتبط إرتباطاً كبيراً بتأثير اإللتزامات المترتبة على  وكما يرد أيضاً في التقرير

التي ازدادات بشكٍل مّطرد على مّر السنوات الخمس استحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة غير المدرجة في الميزانية، 

ني بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة بأن تمّول المنظمات بصورٍة ويوصي الفريق العامل التابع لألمم المتحدة والمع الماضية.

كافية اإللتزامات المترتبة على إستحقاقات الموظفين على المدى الطويل، عبر اإلنتقال من نهج التسديد أوالً بأول إلى نهج 

حقاقات المستقبلية )المرفق الخامس من التسديد عند اإلستحقاق، ما قد ينطوي على وضع المزيد من األموال جانباً لتغطية اإلست

 الحسابات السنوية(.

 2018 نيسان/أبريل 2مدريد، في 

 ]التوقيع[

 ماريا زوبيري بوش وروزا نارانخو مارتينيز 

 للحسابات تانخارجي تانمراجع

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات التابع لمكتب المراقب المالي العام

 
 2017ر مراجعة الحسابات السنوية. السنة المالية منظمة السياحة العالمية. تقري
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  البيانات المالية

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31بتاريخ بيان الوضع المالي  أوال.

    البيان األّول لمنظّمة السياحة العالمية 

       بيان الوضع المالي

 2017كانون األول/ديسمبر  31في 
 0,00 0,00   باليورو   

 31/12/2016 31/12/2017 حظةالمال  

 األصول
 

20.314.019,94 21.693.882,25 

 األصول الجارية
 

18.980.199,56 20.846.992,87 

 16.226.782,08 14.363.506,07 5 النقد وما يعادل النقد

 53.828,60 52.349,78 7 المخزونات

 3.223.418,28 3.282.672,23 8 اشتراكات األعضاء المقّررة مستحقة القبض، الصافي

 800.677,84 793.381,60 8 المساهمات األخرى المستحقة القبض، الصافي

 458.000,66 462.140,19 9 الحسابات األخرى المستحقة القبض، الصافي

 84.285,41 26.149,69 10 األصول الجارية األخرى

 األصول غير الجارية    
 

1.333.820,38 846.889,38 

 227.503,12 125.715,91 6 اإلستثمارات

 53.558,00 411.173,72 8 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، الصافي 

 30.000,00 0,00 8 المساهمات األخرى المستحقة القبض، الصافي 

 230.004,11 321.557,76 11 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 298.831,61 468.856,45 12 األصول غير المادية، الصافي 

 6.992,54 6.516,54 10 األصول األخرى غير الجارية

 الخصوم وصافي األصول/رأس المال     

 

20.314.019,94 21.693.882,25 

 الخصوم 

 

23.379.981,18 22.332.053,18 

 الخصوم الجارية
 

4.020.327,96 3.445.189,31 

 838.141,34 1.270.040,71 13 حسابات الدفع والمستحقات

 478.532,66 284.963,98 14 التحويالت مستحقة الدفع 

 361.767,10 803.158,28 15 االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموظفين

 1.609.099,84 1.498.664,77 16 الُسلف المستلمة 

 133.234,58 125.545,04 17 اإلعتمادات 

 24.413,79 37.955,18 18 الخصوم الجارية األخرى

 صوم غير الجاريةالخ    
 

19.359.653,22 18.886.863,87 

 18.874.208,81 19.339.984,20 15 استحقاقات الموظفين 

 12.655,06 7.200,00 16 الُسلف المستلمة

 0,00 12.469,02 18 الخصوم األخرى غير الجارية

 638.170,93- 3.065.961,24- 19 صافي األصول/رأس المال     

 )العجز( الفائض المتراكم/
 

-7.513.198,23 -5.112.769,97 

 االحتياطيات
 

4.447.236,99 4.474.599,04 

       .الماليةتشّكل المالحظات الُمرفَقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات 
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 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان األداء المالي  ثانيا.

 

 

       بيان األداء المالي 

 2017ل/ديسمبر وكانون األ 31نة المنتهية في للس
       باليورو    

 31/12/2016 31/12/2017 المالحظة  

  22.538.535,55  20.340.587,71 20 اإليرادات

 اشتراكات األعضاء المقّررة 

 

13.627.323,00  13.584.888,64  

  2.256.928,00  2,678,314.31 (، الصافي من الخصم المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية

 إيرادات المنشورات، الصافي من الحسومات والعائدات  

 

432.997,69  303.956,40  

 فروقات صرف العمالت

 

0,00  90.530,96  

 اإليرادات األخرى 

 

4.023.339,02  3.605.646,73  

  22.151.793,39  22.767.958,02 21 النفقات     

 األجور والرواتب واستحقاقات الموظفين 

 

13.707.872,49  14.103.944,53  

 المنح والتحويالت األخرى 

 

423.748,12  945.006,48  

 السفر 

 

2.442.336,85  1.623.504,47  

 اللوازم والمواد اإلستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

 

4.127.539,25  3.940.822,42  

  0,00  658.766,34  ارق صرف العمالت التغيّرات في فو

 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 

79.416,44  74.941,29  

 النفقات األخرى 

 

1.328.278,53  1.463.574,20  

 الفائض/)العجز( للسنة
 

-2.427.370,31  386.742,16  

        .ةال يتجّزأ من هذه البيانات المالي تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزءاً 
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 2017ل/ديسمبر كانون األو 31ية في بيان التغيّرات في صافي األصول/رأس المال للسنة المنته ثالثا.

           رات في صافي األصول/رأس المالبيان التغيّ 

ديسمبر كانون األول/ 31للسنة المنتهية في 

2017 
            باليورو     

 مجموع صافي األصول اإلحتياطيات الفائض كمالفائض المترا المالحظة      

  638.170,93-  4.474.599,04    5.112.769,97-   31/12/2017صافي األصول، 

 

لة مباشرةً   اإليرادات والنفقات الُمسجَّ
     

  

 صافي التغيير في اإلحتياطيات
 

151.816,48  

 

-151.816,48  0,00  

  

 تعديالت أخرى
 

-420,00  

  

-420,00  

 

نة مباشرًة في صافي األصول   151.396,48 صافي اإليرادات/النفقات الُمدوَّ

 

-151.816,48  -420,00  

  

 نتيجة الفترة
  

-2.427.370,31  

 

-2.427.370,31  

  

 التحويالت المباشرة من النتيجة 
 

-2.551.824,74  2.427.370,31  124.454,43  0,00  

 

 ترةإجمالي الفائض المسّجل عن الف
 

-2.551.824,74  0,00  124.454,43  -2.427.370,31  

  3.065.961,24-  4.447.236,99  0,00  7.513.198,23- 19 31/12/2017صافي األصول، 

         تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية.
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 2017كانون األول/ديسمبر  31ي بيان التدفّقات النقدية للسنة المنتهية ف  رابعا.

       بيان التدفقات المالية

 2017كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
       باليورو   

 31/12/2016 31/12/2017 المالحظة  

 الفائض/ )العجز( للفترة    

 

-2427370.31  386.742,16 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 

859.307.63 225.588,85 

 74.941,29 73.480,93 11 اإلستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة، الصافي من استصالح انخفاض القيمة 

 624,05 1.478,82 7 )زيادة( تراجع في المخزونات

 4.355,91 379.573,43- 8 )زيادة( تراجع في اإلشتراكات المستحقة القبض، الصافي 

 248.701,29- 4.139,53- 9 بات األخرى المستحقة القبض، الصافي )زيادة( تراجع في الحسا

 24.497,65- 160.398.93 10 )زيادة( تراجع في األصول األخرى 

 مستحقة الدفع والمستحقّات زيادة )تراجع( في الحسابات ال
13, 14, 

16 93788.31 -623.904,44 

 870.194,32 907.166,57 15 زيادة )تراجع( في استحقاقات الموظفين مستحقة الدفع 

 249.135,00 0,00 15 التقييم اإلكتواري 

 59.627,16 7.689,54- 17 زيادة )تراجع( في اإلعتمادات 

 134.565,50- 14816.57 18 زيادة )تراجع( في الخصوم األخرى 

 1.620,00- 0,00 20 خسارة )ربح( من بيع الممتلكات والمباني والمعّدات 

الفائض المتراكم التعديالت على   19 -420.00  

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية  

 

-295.213.33  -251.537,83 

127.634.31- 11 )مشتريات الممتلكات والمباني والمعّدات(   -124.028,12 

167.579.02- 12 )مشتريات األصول غير المادية(   -148.236,44 

 1.620,00 0,00 20 والمباني والمعّدات العائدات الناتجة عن بيع الممتلكات

 16.950,73 0 6 التغيير على اإلستثمارات

 2.156,00 0 19 التعديالت على الفائض المتراكم

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    

 

0,00 -5.885,05 

 5.885,05- 0,00 19 زيادة )تراجع( في صندوق رأس المال المتداول

 )النقص( في النقد والمكاف ئات النقدية  صافي الزيادة    
 

-1.863.276,01 354.908,13 

 15.871.873,95 16.226.782,08 5 النقد والمكاف ئات النقدية، بداية السنة     

 16.226.782,08 14.363.506,07 5 النقد والمكافِئات النقدية، نهاية السنة     

       .أ من هذه البيانات الماليةزال يتج اً تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزء

 

  



 2017كانون األول/ديسمبر  31لسنة المنتهية في التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات المالية الُمراَجعة ل

 

 

37 

 – 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  خامسا.

  الميزانية العادية

         الميزانية العادية -بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية 

 2017ر كانون األول/ديسمب 31للسنة المنتهية في 

           باليورو    

  

 المالحظة
اإليرادات المقّرة / 

الميزانية األصلية
1

 
الميزانية النهائية 

2
 

المبالغ الفعلية على 

أساس قابلية 

 المقارنة

الفروقات بين 

الميزانية 

والمبالغ الفعلية
3 
  

 626.018,59- 626.018,59 0,00 0,00 22 الفروقات في الميزانية

 ميزانيةإيرادات ال

 

13.492.000,00 13.492.000,00 13.227.406,02 264.593,98 

 اإلشتراكات من األعضاء الفاعلين والمشاركين   

 

12.745.000,00 12.745.000,00 12.424.123,00 320.877,00 

 320.972,00 12.225.028,00 12.546.000,00 12.546.000,00  األعضاء الفاعلون 

 95,00- 199.095,00 199.000,00 199.000,00  األعضاء المشاركون 

 مصادر اإليرادات األخرى   

 

747.000,00 747.000,00 803.283,02 -56.283,02 

مخزون  –المخّصصات من الفائض المتراكم      

 المنشورات

 

144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 

 األعضاء المنتسبون    

 

603.000,00 603.000,00 659.283,02 -56.283,02 

 نفقات الميزانية

 
13.492.000,00 13.492.000,00 12.601.387,43 890.612,57 

  A عالقات األعضاء 

 

2.201.000,00 2.222.187,16 2.222.187,16 0,00 

    A01 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا 

 

477.000,00 474.494,25 474.494,25 0,00 

    A02 لقارة األمريكيةالبرنامج اإلقليمي، ا 

 

355.000,00 354.356,66 354.356,66 0,00 

    A03 البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحيط الهادئ 

 

477.000,00 488.853,60 488.853,60 0,00 

    A04 البرنامج اإلقليمي، أوروبا 

 

304.000,00 419.546,22 419.546,22 0,00 

    A05 البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط 

 

304.000,00 317.201,93 317.201,93 0,00 

    A06 )األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف 

 

284.000,00 167.734,50 167.734,50 0,00 

  B البرامج التشغيلية 

 

3.447.000,00 3.425.812,84 3.223.419,72 202.393,12 

    B01 التنمية السياحية المستدامة 

 

589.000,00 605.085,58 605.085,58 0,00 

    B02 التعاون التقني 

 

493.000,00 493.000,00 487.534,24 5.465,76 

    B03   اإلحصاءات واالتجاهات  والسياسة 

 

1.089.000,00 930.006,09 786.946,91 143.059,18 

    B04 إدارة المقاصد والجودة 

 

223.000,00 282.813,38 282.813,38 0,00 

    B05 سياحة والمسؤولية اإلجتماعيةآداب ال 

 

222.000,00 262.206,57 262.206,57 0,00 

    B06  )التعليم والتدريب )مؤّسسة تيميس 

 

122.000,00 122.000,00 109.545,14 12.454,86 

    B07 العالقات المؤّسسية وحشد الموارد 

 

426.000,00 426.000,00 417.048,05 8.951,95 

    B08 لميدانية الخاصةالمشاريع ا 

 

211.000,00 211.000,00 178.538,63 32.461,37 

    B9 مكاتب اإلتصال التابعة للمنظمة 

 

72.000,00 93.701,22 93.701,22 0,00 

  C الدعم المباشر لألعضاء 

 

4.463.000,00 4.463.000,00 4.340.979,08 122.020,92 

    C01 خدمات المؤتمرات 

 

887.000,00 838.526,43 746.356,66 92.169,77 

    C02 اإلدارة 

 

2.913.000,00 2.961.473,57 2.961.473,57 0,00 

    C03 اإلتصاالت والمنشورات 

 

663.000,00 663.000,00 633.148,85 29.851,15 

  D الدعم غير المباشر لألعضاء 

 

3.381.000,00 3.381.000,00 2.814.801,47 566.198,53 

   D01 انية والماليةالميز 

 

523.000,00 560.106,52 560.106,52 0,00 

   D02  الموارد البشرية 

 

462.000,00 424.893,48 358.474,02 66.419,46 

   D03 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

767.000,00 767.000,00 678.466,76 88.533,24 

   D04 الخدمات العامة 

 

1.329.000,00 1.329.000,00 947.754,17 381.245,83 

   D05 المخصصات 

 

300.000,00 300.000,00 270.000,00 30.000,00 

تشّكل المالحظات الُمرفَقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات 

         المالية.

      
1
والهيكلية الُمحدَّثة المقّرة بموجب مقّرر  A/21/8(I)(b)في الوثيقة  A/RES/651(XXI)وفقاً لهيكلية البرامج واإلعتمادات الُمقّرة أساساً بموجب القرار  

في الوثيقة  CE/DEC/8(CIV)، والهيكلية الُمحدَّثة المقّرة بموجب المقّرر CE/103/7(a)في الوثيقة  CE/DEC/8(CIII)المجلس التنفيذي 

CE/104/7(a) والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر ،CE/DEC/8(CV)  في الوثيقةCE/105/5(b) والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب القرار ،

A/RES/688(XXII)  في الوثيقةA/22/10(II)  .واقتراح األمين العام لتعديل الهيكلية كما هو مبيّن في هذه الوثيقة 
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 مالحظات على البيانات المالية سادسا.

 مة المقدِّمة للتقريرالمنظ - 1المالحظة 

. وتأسست المنظمة استبداالً لإلتحاد 1975جمعيتها العامة األولى عام سابقاً(  WTO)العالمية عقدت منظمة السياحة  .79

الذي حّل بدوره محل اإلتحاد الدولي لمنظمات الدعاية السياحية  1946الدولي للمنظمات السياحية الرسمية الُمنشأ عام 

عامة لمنظمة السياحة العالمية على تحويل المنظمة ، وافقت الجمعية ال2003. وفي العام 1934الرسمية الذي أنشئ عام 

. وصادقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على هذا (XV)453إلى وكالٍة متخّصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب القرار 

 .A/RES/58/232التحّول بموجب القرار 

حدة والمسؤولة عن الترويج للسياحة م المتبعد التحّول( هي الوكالة التابعة لألم UNWTO)مة السياحة العالمية إن منظ .80

ستدامة الشاملة واإلقتصادي والتنمية للنمو اإل كقاطرةٍ السياحة وترتقي المنظمة بالمسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع. 

 . معارف والسياسات السياحية عالمياً بالبغية النهوض البيئية، وتقّدم القيادة والدعم للقطاع 

حة العالمية جمعيةٌ عامة تتألّف من ممثّلي األعضاء الفاعلين واألعضاء المشاركين وتحّدد السياسات تدير منظمة السيا .81

والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة. ويشارك األعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولية األخرى بصفة مراقبين. أما 

من قبل الجمعية العامة بمعّدل عضو واحد لكّل خمسة المجلس التنفيذي الذي يتألّف من األعضاء الفاعلين المنتخبين 

أعضاء فاعلين، فيتّخذ كافة التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الفّعال والمعقول لبرنامج العمل والتقيّد بالميزانية من قبل 

 . األمين العام

 اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ(. في اليابان )مكتب الدعم  مكتبٌ  في مدريد، إسبانيا. ولديها أيضاً  مةيقع مقّر المنظ .82

من المعايير  35و 34منظمة السياحة العالمية ليست منظمةً خاضعة للمراقبة بحسب التعريف الوارد في المعيارين  .83

 . المحاسبية الدولية للقطاع العام

 السياسات المحاسبية الرئيسية - 2المالحظة 

 . أساس اإلعداد 1.2

دَّ  .84 تمتثل لمتطلّبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع هي و ى أساس اإلستحقاق واستمرارية العملت البيانات المالية علأُع 

 العام. 

وتّم تقديمها ، 2017ل/ديسمبر كانون األو 31لثاني/يناير لغاية كانون ا 1ة بين لمالية الفترة الممتدتغطّي البيانات ا .85

رة برقَمين بعد الفاصلة.    بالصيغة الُمدوَّ

 قات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة. يان التدفيَُعّد ب .86

العملة التشغيلية والتقريرية لمنظمة السياحة العالمية هي اليورو .87
25

ل المعامالت الجارية في عمالٍت غير اليورو  . وتُحوَّ

دة في تاريخ المعاملة. إلى اليورو، باستخدام طريقة "التسعير غير المباشر" بسعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتح

ل إلى اليورو األصول والخصوم النقدية بالعمالت األخرى غير اليورو، وذلك بسعر اإلغالق في نهاية الفترة  وتُحوَّ

بحسب سعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة، وتُحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك في بيان األداء 

 . المالي

لة أدناه مع ت تتماشى السياسا .88 دليل منظمة السياحة العالمية السياساتي التوجيهي من  2016عام  نسخةالمحاسبية الُمفصَّ

 . المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وهي قد طُبِّقت بصورٍة متّسقة عند إعداد هذه البيانات المالية وتقديمها

                                                           
 4 .14النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية، المادة  25
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  يانات األخرى الخاضع لمراقبة مشتركة والك. الكيان 2.2

 الكيان الخاضع لمراقبة مشتركة 

ميس لمراقبٍة مشتركة بين منظمة السياحة العالمية وحكومة أندورا. ولكلٍّ من منظمة السياحة العالمية يتخضع مؤسسة ت .89

 . وحكومة أندورا حقوق تصويت متساوية بشأن مؤسسة تيميس

وات تربوية وتدريبية تسّخر بشكٍل كامل اإلمكانات وتكمن رسالة المؤسسة في تصميم وتطبيق سياسات وخطط وأد .90

التوظيفية للقطاع السياحي، وتعّزز بشكٍل فّعال قدرته التنافسية واستدامته. ويقع مقّر المؤسسة في أندورا، وهي تعتمد 

 . اليورو عملةً رئيسية لها

في مؤسسة تيميس. ولقد استخدمت وتستخدم منظمة السياحة العالمية طريقة حقوق الملكية لتحديد قيمة استثمارها  .91

 . المنظمة إطار األمم المتحدة للرقابة والرقابة المشتركة والتأثير من أجل تحديد الرقابة المشتركة على مؤسسة تيميس

 األخرى  الكيانات

هي مؤّسسة دولية تّم إنشاؤها تحت رعاية  (STEP Foundation)مؤّسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  .92

نظّمة السياحة العالمية، من خالل اتّفاق أبر َم بين المنّظمة وحكومة جمهورية كوريا، حيث قامت األخيرة بتوفير م

 ماليين دوالر أميركي.  5صندوق أّولي قدره 

المشترك، أو  المشروعب، أو ال تنطبق على مؤّسسة "السياحة المستدامة والقضاء على الفقر" تعريفات الكيان المراقَ   .93

تخضع المؤّسسة لمجلس إدارتها و. IPSAS 34-38يان المشارك بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الك

 % مع صالحية التصويت. 18حيث تتمتّع منّظمة السياحة العالمية بتمثيٍل نسبته 

قر عن طريق برامج يكمن الغرض من مؤّسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر في تعزيز جهود الحّد من الف .94

ومشاريع التنمية السياحية المستدامة التي يمكن إجراؤها، مع الحفاظ في الوقت عينه على الثقافة والبيئة الطبيعية، 

 والمساهمة بالتالي في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التي تكّرسها األمم المتّحدة. 

حدة للمراقبة والمراقبة المشتركة والتأثير من أجل تحديد وضع استخدمت منظّمة السياحة العالمية إطار األمم المتّ  .95

 مؤّسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر. 

 

  (ما يعادل النقدالمكافِئات النقدية ). النقد و3.2

السيولة يشمل النقد والمكاف ئات النقدية النقد الحاضر، والودائع المحفوظة في المصارف، واإلستثمارات األخرى الشديدة  .96

ل بسهولة إلى نقٍد والتي ال تخضع لخطٍر يُذَكر لناحية تغيّرات القيمة  . على المدى القصير القابلة للتحوُّ

لة على حيازات النقد والمكاف ئات النقدية في الفترة التي تستحق فيها .97 ن اإليرادات الُمحصَّ  . تُدوَّ

وفي الحسابات المصرفية. ويمكن توفير أرصدة حسابات  يُحفَظ النقد المطلوب للصرف الفوري على شكل مبالغ نقدية .98

 أشهر(.  3اإليداع خالل مّدٍة قصيرة )أقّل من 

 . الصكوك المالية 4.2

ن الصكوك المالية عندما تصبح منظمة السياحة العالمية طرفاً في األحكام التعاقدية للصّك، إلى حين إنتهاء صالحية  .99 تُدوَّ

قدية من هذه األصول أو نقلها، وقيام المنظمة بنقل كافة المخاطر والمزايا المترتبة على الحقوق في استالم التدفقات الن

 . شهراً من تاريخ التقرير 12الملكية بشكٍل كبير. وتُصنَّف ضمن الفئة الجارية إذا كان من المتوقّع تحقيقها في غضون 

ع قصيرة المدى وحسابات مستحقّة القبض. تشّكل األصول المالية لمنظمة السياحة العالمية بمعظمها صكوك إيدا .100

وتقتضي هذه األصول التدوين األّولي بقيمة عادلة مع إضافة تكاليف المعامالت والقياس الالحق بالتكلفة المهلَكة 

ل بالقيمة اإلسمية، فال حاجة إلهالك  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وبما أن الودائع ألجل تكون قصيرة المدى وتُحصَّ
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ن الحسابات ال مستحقة القبض بقيمة عادلة، تساوي القيمة اإلسمية، ناقص بدل انخفاض القيمة الُمقدَّر. الخصم. وتُدوَّ

ن بدٌل بناًء على التجربة السابقة  .وبالنسبة لإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض على وجه الخصوص، يُدوَّ

أساسي حسابات واجبة الدفع وقصيرة المدى مقابل سلع وخدمات،  إن الخصوم المالية لمنظمة السياحة العالمية هي بشكلٍ  .101

ن أّوليًا بقيمة عادلة، وتُقاس تالياً عند االقتضاء بالتكلفة الُمهلَكة باستخدام  وأموال غير مصروفة إلعادة التسديد. وتُدوَّ

شهراً، فإن  12ّق إجماالً في غضون طريقة الفائدة الفعلية. وبما أن حسابات منظمة السياحة العالمية الواجبة الدفع تستح

 . أثر الحسم ليس جوهرياً، وتُطبَّق الق يَم اإلسمية على التدوين األّولي والقياس التالي

 . المخزونات5.2

تُقدَّم مخزونات المنشورات الُمحتفَظ بها للبيع في التداول في نهاية السنة كأصول جارية في بيان الوضع المالي. وعند  .102

ن فيها اإليرادات المتّصلة بها. وفي حال لم يكن البيع أو الت ن المخزونات كنفقة في الفترة التي تُدوَّ بادل أو التوزيع، تُدوَّ

ن النفقة عندما توزيع هذه المخزونات  .هناك من إيرادات متّصلة بها، تُدوَّ

ع المنشورات الُمَعّدة للتوزيع المجاني فوًرا و .103 أّي موجودات مادية متبقية  تُعتبَرو. بعد اإلصدار تُسّجل كمصروفاتتُوزَّ

 .المخزونكمنشورات مجانية غير جوهرية ألغراض تقييم 

تُقدَّر قيمة المخزونات للبيع بالتكلفة األقّل وصافي القيمة القابلة للتحقيق، باستثناء المخزونات الُمحتفَظ بها للتوزيع برسٍم  .104

 . تكلفة اإلستبدال الجاريةمعدوم أو رمزي والتي يتّم قياسها بالتكلفة األقّل و

لة لتقديم المنشورات بحالتها  .105 تشمل تكلفة المخزونات من المنشورات كافة تكاليف اإلصدار، بما في ذلك التكاليف الُمسجَّ

 .الراهنة وبموقعها الحالي. ويتّم تعيين تكلفة المخزونات بما يتماشى مع صيغة متوّسط التكلفة المرّجحة

 . لمنشورات في نهاية كّل سنة مالية وتُشَطب العناوين العائدة إلى سبع سنوات أو أكثرتُراَجع المخزونات من ا .106

نةً كأصوٍل للمنظمة إلى  .107 إن المنشورات الموجودة بحوزة الموّزعين بموجب ترتيب حيازة بضاعة برسم األمانة تبقى ُمدوَّ

 . حين بيعها من قبل الموّزع

  مستحقة القبضال. المساهمات والحسابات 6.2

يتم تدوين المساهمات في بداية السنة التي تنطبق عليها، أو عندما يتّم تأكيدها خطًياً من قبل الجهات المانحة. ولكن، وفي  .108

ن  بعض الحاالت، قد يتضمن اإلتفاق مع الجهة المانحة شروطاً على تطبيق األموال من أجل نشاٍط معيّن، بحيث يُدوَّ

ن اإليرادات فقط عندما يتم استيفاء الشروطالخصم مع األصل عند تأكيد اإلتفاق خ  .طياً وتُدوَّ

مستحقة القبض بقيمٍة عادلة وتُقدَّم صافيةً من أّي بدٍل للمبالغ المقّدرة غير القابلة التُقاس المساهمات والحسابات  .109

ل اإلشتراكات المقّررة المستلمة قبل بدء فترة الميزانية المحّددة ذات الصلة   . كخصٍم مستلم ُمقّدماً لالسترداد. وتُسجَّ

ة والتي يمكن قياسها بشكٍل موثوق، وتُقّدر بقيمٍة  .110 ن المساهمات العينية التي تدعم مباشرةً العمليات واألنشطة الُمقرَّ تُدوَّ

 . عادلة وقت اإلستالم

 . يورو تُسّجل كمصاريف في سنة الشراء 5,000إن المدفوعات المسبقة التي تقّل عن  .111

 مباني والمعّدات . الممتلكات وال7.2

ن. وال انخفاض القيمةالمتراكم و اإلهالكتُقدَّم الممتلكات والمباني والمعّدات بالتكلفة، ناقصةً  .112 األصول التراثية في  تُدوَّ

 البيانات المالية. 

 اإلضافات 

ن تكلفة البند من فئة الممتلكات والمباني والمعّدات كأصوٍل إذا كان من المرّجح أن تتدفّق  .113 إلى منظمة السياحة العالمية تُدوَّ

فوائد إقتصادية مستقبلية أو إمكانات خدماتية مرتبطة بهذا البند وإذا كان يمكن قياس تكلفته بشكٍل موثوق. وفي معظم 

ن بقيمة عادلة في  ن البند التابع لفئة الممتلكات والمباني والمعّدات بكلفته. وعندما يتم وهب أصٍل ما، يُدوَّ الحاالت، يُدوَّ
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يورو، إذ تُصَرف  1500اريخ االستحصال عليه. وتخضع اإلضافات إلى الممتلكات والمباني والمعّدات لعتبٍة قدرها ت

  . بشكٍل كامل في سنة الشراء في حال كانت قيمتها أقّل من ذلك

 تصّرف باألصولال

ن أّي فرق بين صافي القيمة الدفترية وسعر ا .114  . لتصّرف كإيرادات أو نفقاتعند بيع األصول أو التصّرف بها، يُدوَّ

 التكاليف الالحقة  

التكاليف التي تنشأ بعد الحيازة األّولية إاّل عندما يكون هناك احتمال بأن تتدفّق إلى منظمة السياحة العالمية  تتم رسملةال  .115

كلفته بطريقٍة  أرباح إقتصادية أو إمكانات خدماتية مستقبلية مرتبطة باألصل المعني، وعندما يكون من الممكن قياس

موثوقة حين تتخطى عتبة التكاليف المطبقة على فئة الموجودات )باستثناء األماكن المستأجرة(، على أن يكون العمر 

اإلنتاجي النافع المقّدر للممتلكات والمنشآت والمعدات أكثر من سنٍة واحدة. وتَُرسَمل النفقات الالحقة على األماكن 

  .يورو، بعد استيفاء بعض الشروط 50,000فة المستأجرة إذا ما تخطت الكل

 هالك اإل

. صللألهالك على الممتلكات والمباني والمعّدات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقّع اإليُحَسب  .116

 قُدِّرت األعمار اإلنتاجية للفئات الرئيسية لألصول على النحو التالي:قد و

 تاجي الُمقدَّر )بالسنوات( العمر اإلن الموجوداتفئات 

 5 صاالت وتكنولوجيا المعلوماتمعّدات اإلت

 10 المركبات واآلليات

 12  تجهيزات الثابتةاألثاث وال

 5 المعّدات األخرى 

 50 المباني 

  ال استهالك   األرض 

  مّدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي للتحسينبات بيناألدنى  تحسينات المباني المستأجرة 

 انخفاض القيمة 

ر األوضاع إلى أن لألصول الثابتة للتحقّق من انخفاض قيمتها إذا أشارت بعض األحداث أو تغيّ  الحسابية القيم تَُراجع .117

نسترداد. ولإلغير قابلة قد تكون لألصول  ةالدفتريالقيمة   انخفاض القيمة في بيان األداء المالي. يُدوَّ

 لكافة األصول لتحديد انخفاض قيمتها. مراجعةويُصار سنوياً إلى إجراء  .118

 األصول التراثية 

تمتلك منظمة السياحة العالمية أيضاً عدداً محدوداً من "األعمال الفنية" )الُمشار إليها أيضاً باألصول التراثية(، بما في  .119

ركاء اآلخرين. ذلك الرسومات والتماثيل والعديد من األغراض األخرى الممنوحة في الغالب من قبل الحكومات والش

ن قيمة هذه األعمال في البيانات المالية الخاصة بمنظمة السياحة العالمية، وفقاً للمعيار  من المعايير  17وال تُدوَّ

 . المحاسبية الدولية للقطاع العام

 . األصول غير المادية 8.2

وانخفاض القيمة. ويخضع تدوين األصول تُقدَّم األصول غير المادية بحسب تكلفتها ناقص المبلغ المتراكم من اإلستهالك  .120

رة داخلياً أو  50,000غير المادية لعتبٍة قدرها  يورو ألّي فئات أخرى من األصول غير  5,000يورو للبرمجيات الُمطوَّ

 . المادية، حيث تُسّجل بالكامل في بند المصروفات في سنة الشراء إذا كانت أدنى من ذلك

 ستهالكاإل
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بالنسبة إلى األصول غير المادية طوال فترة العمر اإلنتاجي المتوقّع  على أساس القسط الثابتك ستهالاإليُطبَّق مبدأ  .121

 :  لألصل. وقد قُدِّرت األعمار اإلنتاجية للفئات الرئيسية من األصول غير المادية على النحو التالي

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر )بالسنوات(  فئات األصول غير المادية 

 6 ناؤها خارجياً تاق ت التي تمالبرمجيا

رة داخلياً   6 البرمجيات الُمطوَّ

 أو فترة الرخصة/الحق 6 الرخص والحقوق 

 . اإليجارات 9.2

 اإليجارات المالية 

تُعاَمل كإيجارات مالية اإليجارات التي نُق لت بموجبها وبشكٍل كبير مجمل مخاطر ومكاسب الملكية إلى المنظمة من  .122

 . جارخالل إتفاق اإلي

تظهر األصول الُمشتراة بموجب إيجاٍر مالي كأصول بالحّد األدنى للقيمة العادلة لألصل والقيمة الحالية لمدفوعات  .123

ن إلتزام اإليجار ذات الصلة بالقيمة نفسه  ا. اإليجار الدنيا. ويُدوَّ

ع .124  فض رصيد الخصم.دفعات اإليجار الصادرة بموجب عقد إيجار تمويلي بين دفع الرسوم المالية وخ تُوزَّ

يتم استهالك األصول المكتسبة من خالل التأجير التمويلي على مدى الفترة األقصر في مّدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي  .125

في مثل هذه الحاالت، يتم استهالك ونتهاء مّدة عقد اإليجار. للمنظمة عند ا اً لألصل، إال إذا أصبحت هذه األصول ملك

على الرصيد السنوي  اً ثابت اً ل فائدة دوريمعد اجي. وسيُحتَسب الرسم المالي بحيث ينتجاألصل على مدى عمره اإلنت

 للخصم.

 اإليجارات التشغيلية

 تُعتبَر اإليجارات التي ال تُصنَّف كإيجارات مالية، مع رصيٍد للخطر والمكسب باٍق مع المؤّجر، كإيجاراٍت تشغيلية.  .126

 إيجار تشغيلي على أساس القسط الثابت طوال فترة اإليجار.بموجب عقد  المترتّبيتم احتساب اإلنفاق  .127

 فين . استحقاقات الموظ10.2

 : تلحظ منظمة السياحة العالمية استحقاقات الموظفين التالية .128

 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل (أ )

د نهاية الفترة استحقاقات الموظفين القصيرة األجل هي تلك التي تستحق بالكامل ضمن مهلة اثنَي عشر شهراً بع

المحاسبية التي يقّدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة. وتشمل استحقاقات الموظفين القصيرة األجل استحقاقات 

التوظيف ألّول مرة )منح التعيين(، واإلستحقاقات الشهرية المنتظمة )األجور والرواتب والعالوات(، والتعويض 

مرضية، وإجازة األمومة/األبوة(، واإلستحقاقات األخرى القصيرة عن الغياب )اإلجازة السنوية، اإلجازة ال

األجل )منحة التعليم، سداد الضرائب(. وتُعاَمل هذه اإلستحقاقات باعتبارها خصوماً جارية. وقد ال يُتوقَّع تسوية 

وهذه هي شهراً من تاريخ إعداد التقرير.  12بعض عناصر اإلستحقاقات التي تعتبر قصيرة األجل عادةً، خالل 

ن  12حالة إستحقاق اإلجازة السنوية الذي يُتوقّع تسويته بعد أكثر من  شهراً على نهاية تاريخ إعداد التقرير، فيُدوَّ

 . بالتالي كخصٍم غير جارٍ 

 الخدمة إنتهاء استحقاقات ما بعد (ب )

الخدمة المدفوعة بعد  تشمل استحقاقات ما بعد إنتهاء الخدمة خطط المعاش التقاعدي والرعاية الطبية بعد إنتهاء

 . إنتهاء العمل. وتُصنَّف خطط استحقاقات ما بعد إنتهاء الخدمة إّما كمساهمة ُمحدَّدة أو كخطط استحقاقات ُمحدَّدة

 حدة في األمم المتالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظ
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التقاعدية لموظفي األمم  منظمة السياحة العالمية هي منظمة عضو تشارك في الصندوق المشترك للمعاشات

المتحدة الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتوفير استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بها 

لة ومتعّددة األرباب. وكما هو ُمحدَّد في المادة  للموظفين. والصندوق هو عبارة عن خطة استحقاقات محدَّدة مموَّ

يجب أن تكون العضوية فيه مفتوحةً أمام الوكاالت المتخصصة وأّي منظمة حكومية )ب( من نظام الصندوق،  3

دولية أخرى تشارك في النظام الموّحد للرواتب والعالوات وغيرها من شروط الخدمة في األمم المتحدة 

 .والوكاالت المتخّصصة

الحاليين والسابقين من المنظمات وتُعّرض الخطة المنظمات الُمشار كة إلى مخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين 

األخرى الُمشار كة في الصندوق. وبنتيجٍة ذلك، ال يوجد أساس ثابت وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة 

والتكاليف للمنظمات الفردية الُمشار كة فيها. إن منظمة السياحة العالمية والصندوق، وكذلك المنظمات األخرى 

ضٍع يمّكنهم من تحديد حصة المنظمة في التزام اإلستحقاق الُمحدَّد وأصول الخطة الُمشار كة فيه، ليسوا في و

والتكاليف المرتبطة بها بموثوقيٍة كافية لألغراض المحاسبية. وبالتالي، فقد عالجت المنظمة هذه الخطة كما لو 

ة الدولية للقطاع العام. من المعايير المحاسبي 25كانت خطة مساهمات ُمحدَّدة، تماشياً مع متطلّبات المعيار 

ن مساهمات منظمة السياحة العالمية في الخطة خالل الفترة المالية كنفقات في بيان األداء المالي  .وتُدوَّ

  نتهاء الخدمةإبعد التأمين الصحي 

ن ع برنامج التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة تغطية التأمين الصحي المدعوم مالياً بحيث يشمل المتقاعدييوسِّ 

ومن يعولون بنفس خطط التأمين الصحي الُمطبَّقة بالنسبة للموظفين العاملين، بناًء على شروط تأهيلية معيّنة. 

ويُعّد برنامج التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة في منظمة السياحة العالمية خطة استحقاقات محّددة. وبالتالي، 

 . لتزام االستحقاقات الُمحّددةيتم تدوين بند في الخصوم ليعكس القيمة الجارية ال

ن األرباح والخسائر اإلكتوارية التي قد تنشأ من التجربة والتعديالت والتغييرات في اإلفتراضات  وتُدوَّ

اإلكتوارية في الفترة التي تحدث فيها كبنٍد منفصٍل مباشرةً في بيان التغيّرات في صافي األصول/قيمة رأس 

 . المال

 ويلة األجل األخرىفين الطالموظاستحقاقات  (ج )

شهراً من  12استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخرى هي اإلستحقاقات المتوقّع تسويتها بعد فترة تتجاوز 

 . التقرير. وتُعامل هذه اإلستحقاقات كخصوٍم غير جاريةنهاية الفترة المشمولة في 

 إنهاء الخدمةاستحقاقات  (د )

من  شهراً  12خالل  ع تسويتهاويتوقّ  ،الخدمة عند إنهاءالمدفوعة الخدمة التعويضات  إنهاءتشمل استحقاقات 

 .إعداد التقريرتاريخ 

 واألصول والخصوم المحتملة. المخّصصات 11.2

تدّون منظمة السياحة العالمية مخّصصاً للخصوم المستقبلية عندما يكون هناك التزاٌم قائم )سواء كان قانونياً أم إنشائياً(  .129

ح أن يكون من الضروري تدفّق موارد على شكل فوائد اقتصادية أو إمكانات خدماتية نتيجةً لحدٍث في ال ماضي ويُرجَّ

 . لتسوية اإللتزام، مع إمكانية تقدير مبلغ االلتزام بصورٍة موثوق بها

يعات تُرصد المخّصصات اإلحتياطية لتعكس مقداراً تقريبياً عن عوائد مبيعات المنشورات، باستخدام نسبة مئوية من مب .130

 .السنة المالية السابقة، إستناداً إلى مستويات العوائد السابقة

 .وتستند مخّصصات المبالغ المرتجعة للمانحين إلى التجارب السابقة في االسترداد .131

يتم اإلفصاح عن اإللتزامات األخرى التي ال تستوفي معايير تدوين الخصوم في المالحظات على البيانات المالية  .132

عندما سيتأّكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدٍث أو أحداث مستقبلية غير مؤّكدة ليست بالكامل  محتملةكخصوم 

 .ضمن نطاق سيطرة منظمة السياحة العالمية
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عن األصول التي يمكن أن تنجم عن أحداٍث سابقة  محتملةيتّم اإلفصاح في المالحظات على البيانات المالية كأصوٍل  .133

قط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤّكدة ليست بالكامل ضمن نطاق سيطرة والتي سيتأّكد وجودها ف

 . منظمة السياحة العالمية ومن المرّجح في إطارها تدفّق فوائد إقتصادية أو إمكانات خدماتية

 اإليرادات  تدوين. 12.2

ن اإليرادات عندما يكون من المرّجح تدفّق الفوائد اإلقتصادية .134 المستقبلية أو اإلمكانات الخدماتية إلى منظمة السياحة  تُدوَّ

 .العالمية ويكون من الممكن قياس هذه الفوائد بصورٍة موثوقة

وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إن المحاسبة على أساس اإلستحقاق بالنسبة للمبادالت غير التبادلية ال  .135

فقات ذات الصلة. ويمكن أن تتم التدفّقات النقدية الناشئة عن اإليرادات والنفقات ذات تتطلّب التطابق بين اإليرادات والن

  .الصلة في الفترة المحاسبية الحالية والفترة المحاسبية المستقبلية

 غير التبادليةاإليرادات 

نة. وعندما ال يتم تُقاس اإليرادات المتأتية عن المعامالت غير التبادلية على أساس الزيادة في صافي األصول ال .136 ُمدوَّ

 .استيفاء كافة المعايير لتدوين أحد األصول في إطار إتفاٍق غير تبادلي، يمكن اإلفصاح عن أصٍل محتمل

. تُقدَّر اإلشتراكات المقّررة وتُعتَمد لفترٍة مالية مّدتها سنتان. وبعد ذلك يُقسَّم مبلغ هذه االشتراكات بين سنتي  الفترة المالية .137

عت عليها في فترة ميزانية  ويتم تدوين رة كإيرادات ضمن البيانات المالية في بداية السنة التي وزِّ اإلشتراكات الُمقرَّ

 .السنتي ن

ن المساهمات األخرى والمساهمات الطوعية والصناديق االستئمانية، المدعومة بتأكيٍد خطي أو إتفاق، كإيرادات  .138 تُدوَّ

فاق ُملز ماً، وعندما تعتبر حيازة األصل قائمة، ما لم يفرض التأكيد أو اإلتفاق وقت استالم التأكيد أو عندما يصبح اإلت

ن اإليراد عندما يتّم تسديد الخصوم. أّما  شرطاً على األصول المنقولة يقضي بتدوين خصوم. وفي هذه الحاالت، يُدوَّ

ن كإير  .ادات عند استالمهاالمساهمات الطوعية غير المشفوعة بتأكيد خطي أو بإتفاٍق ُملز م فتُدوَّ

ن المساهمات العينية التي تدعم بشكٍل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة والتي يمكن أن تُقاس بشكٍل موثوق، كما  .139 تُدوَّ

يتّم تقييمها بقيمٍة عادلة عند وقت اإلستالم. وتشمل هذه المساهمات الممتلكات والمباني والمعّدات، واستخدام المباني أو 

ح عنها على شكل قاعات المؤت نَح السفر. أما المساهمات العينية التي ال يمكن قياُسها بصورٍة موثوقة فيُصرَّ مرات، وم 

 . مالحظة، فقط في حال اعتُب رت أساسية بالنسبة إلى أهداف منظمة السياحة العالمية

 . ت والمباني والمعّدات حيث تتم رسملتهااإليراد من المساهمات العينية بنفقٍة موازية في البيانات المالية، ما عدا الممتلكا .140

 اإليرادات التبادلية 

ن عند  .141 تسليم السلع، باستثناء تُقاس اإليرادات من المعامالت التبادلية بالقيمة العادلة للمقابل المستحق القبض، وتُدوَّ

دي، يكون القياس بهذا المبلغ. الموضوعة باألمانة بحوزة الموّزعين. وعندما يكون المقابل نقداً أو بمبلٍغ نق المخزونات

 . وتنشأ اإليرادات من التعامالت التبادلية بشكٍل أساسي من مبيعات المنشورات

 تدوين النفقات  .13.2

أو الخدمات الُمسلَّمة، وهي تمثل  اس االستحقاق عندما يحصل التعامل، وعلى أساس السلعيتّم تدوين النفقات على أس .142

 التقرير. ب المشمولة فترةالللخصوم خالل  كبداً تأو  لألصول الكاً تدفّقاٍت إلى الخارج أو استه

 . مقارنة الميزانية14.2

ّد منظ .143 قبل  و األساس نفسه الذي كان ُمتَّبَعاً ستحقاق الُمعدَّل، وهة الميزانية العادية على أساس اإلمة السياحة العالميتُع 

 عتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. إ

ن بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية الُمحتَسبة على األساس نفسه كالمبالغ يقار .144

الُمقاب لة في الميزانية. ونظراً إلى اختالف األسس الُمستخَدمة إلعداد الميزانية والبيانات المالية )أساس اإلستحقاق المعدَّل 
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ى التوالي(، تُعَرض مالحظةٌ تتضمن إفصاحاً من أجل التسوية بين بيان مقارنة الميزانية وبيان وأساس االستحقاق عل

 . األداء المالي

 التقديرات المحاسبية - 3المالحظة 

على استخدام التقديرات المحاسبية  حكماً  ينطويللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  اً إن إعداد البيانات المالية وفق .145

فتراضات أو األحكام أهمية بالنسبة فتراضات اإلدارية واألحكام. وتشمل المجاالت التي تكون فيها للتقديرات أو اإلواال

لتزامات الخاصة باستحقاقات ما اإلمة السياحة العالمية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: لمنظإلى البيانات المالية 

مستحقة القبض، الوالحسابات  المخزوناتات، والمخاطر المالية على الخدمة، والمخّصصات للمنازعإنتهاء بعد 

، ودرجة انخفاض قيمة األصول الثابتة. ويمكن أن تختلف النتائج محتملةوالرسوم المستحقّة، واألصول والخصوم ال

لت بعض التغييرات على تقديرات اعتمادات الديون المشكوك في تولقد الفعلية عن هذه التقديرات.  على حصيلها أُدخ 

مستحقة القبض. وتظهر التغييرات في التقديرات في الفترة التي تُطبَّق الشتراكات النحو المبيّن في المالحظات حول اإل

 .فيها

  بحسب فئات البرامج التقارير – 4المالحظة 

الموّحد لكافة صناديق  تَُعّد البيانات المالية على أساٍس محاسبي قائٍم على الصناديق، فيظهر في نهاية الفترة الوضع .146

منظمة السياحة العالمية. والصندوُق هو هيئة محاسبية ذاتية الموازنة تؤسَّس الحتساب المعامالت الخاصة بغرٍض أو 

لة المتبقية المتراكمة لإليرادات والنفقات، في حين تمثّل في صناديق  هدٍف محّدد. وتمثّل أرصدة الصناديق المحصِّ

ناديق اإلستئمانية الجزء غير المصروف من المساهمات المخّصصة لإلستخدام في العمليات المساهمات الطوعية والص

 . المستقبلية

 : تصنّف منظمة السياحة العالمية كافة البرامج والمشاريع والعمليات واألنشطة ضمن فئتين على النحو التالي .147

 خدمات برنامج العمل  ( أ)

لة بش رة، )تغطّي فئة خدمات برنامج العمل، الُمموَّ ( العمليات الرئيسية iكٍل رئيسي من اشتراكات األعضاء المقرَّ

( األنشطة األخرى ضمن iiللمنظمة التي تصّوت الجمعية العامة على مخّصصات برامجية لها للفترة المالية، و)

 . الصندوق العام )أي أنشطة مخزون المنشورات(. وتشتمل هذا الفئة على الصندوق العام

 الخدمات األخرى  ( ب)

لة من التمويل الطوعي الُمقدَّم من الجهات  ترتبط فئة الخدمات األخرى بشكٍل رئيسي بالمشاريع واألنشطة الُمموَّ

المانحة عبر اإلتفاقات أو سلطٍة قانونية أخرى. وتشمل هذه الفئة صندوق المساهمات الطوعية والصندوق 

المساهمات الطوعية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اإلستئماني. أما أبرز الصناديق الفرعية في هذه الفئة فهي: 

 . والصناديق اإلستئمانية
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         بيان الوضع المالي بحسب الفئات

 2017كانون األول/ديسمبر  31في 
 باليورو    
    

  

خدمات برنامج 

 العمل
 خرىاألخدمات ال

الحذف بين 

 الفئات*
 مجموع المنظمة

 20.314.019,94 2.532.038,86- 6.364.718,00 16.481.340,80 األصول

 18.980.199,56 2.532.038,86- 6.364.718,00 15.147.520,42 األصول الجارية

 14.363.506,07 0,00 4.351.450,28 10.012.055,79 النقد والمكاف ئات النقدية

 52.349,78 0,00 0,00 52.349,78 المخزونات

 3.282.672,23 0,00 0,00 3.282.672,23 ستحقة القبض، الصافياشتراكات األعضاء المقّررة الم

 793.381,60 0,00 793.381,60 0,00 المساهمات األخرى المستحقة القبض، الصافي

 462.140,19 0,00 49.590,00 412.550,19 الحسابات األخرى المستحقة القبض، الصافي

 26.149,69 2.532.038,86- 1.170.296,12 1.387.892,43 األصول الجارية األخرى 

 1.333.820,38 0,00 0,00 1.333.820,38 األصول غير الجارية     

 125.715,91 0,00 0,00 125.715,91 اإلستثمارات

 411.173,72 0,00 0,00 411.173,72 اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقة القبض، الصافي

 321.557,76 0,00 0,00 321.557,76 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 468.856,45 0,00 0,00 468.856,45 األصول غير المادية، الصافي

 6.516,54 0,00 0,00 6.516,54 األصول األخرى غير الجارية

 20.314.019,94 2.532.038,86- 6.364.718,00 16.481.340,80 الخصوم وصافي األصول/رأس المال      

 23.379.981,18 2.532.038,86- 1.103.378,13 24.808.641,91 الخصوم 

 4.020.327,96 2.532.038,86- 1.103.378,13 5.448.988,69 الخصوم الجارية

 1.270.040,71 0,00 230.880,82 1.039.159,89 الحسابات الواجبة الدفع والمستحقات

 284.963,98 0,00 262.535,02 22.428,96 التحويالت المستحقة الدفع 

 803.158,28 0,00 0,00 803.158,28 الموظفين استحقاقات

 1.498.664,77 0,00 0,00 1.498.664,77 الُسلف المستلمة

 125.545,04 0,00 108.702,80 16.842,24 المخّصصات

 37.955,18 2.532.038,86- 501.259,49 2.068.734,55 الخصوم الجارية األخرى

 19.359.653,22 0,00 0,00 19.359.653,22 الخصوم غير الجارية     

 19.339.984,20 0,00 0,00 19.339.984,20 استحقاقات الموظفين

 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 الُسلف المستلمة

 12.469,02 0,00 0,00 12.469,02 االلتزامات األخرى غير الجارية 

     

 3.065.961,24- 0,00 5.261.339,87 8.327.301,11- صافي األصول/رأس المال 

 الفائض المتراكم/)العجز( 

-

12.774.538,10 5.261.339,87 0,00 -7.513.198,23 

 4.447.236,99 0,00 0,00 4.447.236,99 اإلحتياطيات

     .المالي بدقّة األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان تؤّدي *
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         اتب الفئالمالي بحس ءبيان األدا

كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2017 

    

         باليورو

خدمات برنامج   

 العمل
 الخدمات األخرى

الحذف بين 

 الفئات*
 مجموع المنظمة

 

 20.340.587,71 1.890.852,34- 5.406.624,69 16.824.815,36 اإليرادات    

 13.627.323,00 0,00 0,00 13.627.323,00 اشتراكات األعضاء المقّررة 

المساهمات األخرى )المساهمات الطوعية والصناديق 

 2.256.928,00 0,00 2.256.928,00 0,00 اإلستئمانية(، الصافي من التخفيض 

 432.997,69 0,00 0,00 432.997,69 إيرادات المنشورات، الصافي من الحسومات والعائدات 

 4.023.339,02 1.890.852,34- 3.149.696,69 2.764.494,67 اإليرادات األخرى

 

 22.767.958,02 1.890.852,34- 6.922.357,95 17.736.452,41 النفقات    

 13.707.872,49 0,00 1.738.560,81 11.969.311,68 األجور والرواتب واستحقاقات الموظّفين 

 423.748,12 0,00 190.137,08 233.611,04 المنح والتحويالت األخرى 

 2.442.336,85 0,00 684.280,77 1.758.056,08 السفر

 4.127.539,25 0,00 2.051.629,46 2.075.909,79 اللوازم والمواد اإلستهالكية وتكاليف التشغيل 

 658.766,34 0,00 559.192,18 99.574,16 فروقات صرف العمالت 

 79.416,44 0,00 0,00 79.416,44 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 1.328.278,53 1.890.852,34- 1.698.557,65 1.520.573,22 النفقات األخرى

 

 2.427.370,31- 0,00 1.515.733,26- 911.637,05- الفائض/ )العجز( للسنة    

     ة.* تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيَّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّ 

، فضالً عن اإليرادات الفئاتمشتركة بين  محاسبية تنشئ أصوالً وخصوماً  معامالتتؤّدي األنشطة الداخلية إلى  .148

بيان في و الفئاتفي بيان الوضع المالي بحسب  الفئاتالمشتركة بين  المعامالتتُحَذف و. الفئاتوالنفقات المشتركة بين 

 لتقديم هذه البيانات المالية بدقّة.  على التوالي الفئاتاألداء المالي بحسب 

 (ما يعادل النقدالمكافِئات النقدية )النقد و - 5المالحظة 

     النقد وما يعادل النقد

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 16.226.782,08 14.363.506,07 النقد وما يعادل النقد 

 11.058.019,84 9.566.915,53 النقد الموجود في المصارف 

 16.000,95 30.835,66 النقد الحاضر 

 5.000,00 5.000,00 صناديق الُسلف 

 5.147.761,29 4.760.754,88 اإليداعات القصيرة األجل 

يُحتفَظ بالنقد بصفٍة رئيسية في حسابات مصرفية بفوائد باليورو والدوالر األميركي في مقّر منظمة السياحة العالمية. كما  .149

 . بمبالغ نقدية محدودة بالعملة المحلية في مكتب الدعم اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ يُحتفَظ أيضاً 
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 ستثماراتاإل – 6المالحظة 

     ستثماراتاإل

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 227.503,12 125.715,91 اإلستثمارات

 227.503,12 125.715,91 اإلستثمارات غير الجارية

 227.503,12 125.715,91 ارات في المشروع المشتركاإلستثم  

بين ثالثة أشهر واثني عشر شهراً )جارية( وبعد أكثر من اثني  تستحقيُحتفَظ في المصارف بودائع ذات أجل محّدد  .150

 . عشر شهراً )غير جارية(

ميس الذي يُحتَسب باستخدام يمثّل اإلستثمار غير الجاري استثمار منظمة السياحة العالمية في مشروعها المشترك مع تي .151

ن مؤسسة ت ميس كأصٍل ُمعدَّل في نهاية السنة لتشمل حصة منظمة السياحة العالمية في يطريقة حقوق الملكية، أي: تُدوَّ

 . أّي فائض أو عجز في المشروع المشترك

 المخزونات - 7المالحظة 

     المنشوراتمخزونات 

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 53.828,60 52.349,78 مخزون المنشورات، صافي القيمة القابلة للتحقق

 83.339,34 87.796,03 المخزونات من المنشورات، تكاليف التخزين

 78.042,44 82.157,04 المنشورات الحاضرة    

 5.296,90 5.638,99 المنشورات الموضوعة باألمانة    

 29.510,74- 35.446,25- انخفاض القيمة

 بيع. يُحتفَظ بها لل شورات هي منشوراتٌ منمخزونات ال .152

تكاليف  كافةللموجودات. وتشمل تكلفة مخزونات المنشورات  عبر اإلحصاء الماديكميات المخزون من  يتم التحقّق .153

لة لجعل المنشورات في حالتها الحاضرة وموقعها الحالي. وتُحدَّد الكلفة  باستخدام اإلنتاج، بما في ذلك التكاليف الُمسجَّ

المخزون ة للصفحة الواحدة بق سمة إجمالي كلفة حفظ تُحتَسب كلفة السنة الجاريو. مرّجحةصيغة متوّسط التكلفة ال

فتتاحي وعدد جمالي عدد الصفحات في المخزون اإلفتتاحي والكلفة اإلنتاجية للصفحات الُمنتجة خالل السنة على إاإل

ف المخزونات خفض مخزون المنشورات إلى صفر عندما يصبح عمر الصفحات الُمنتجة خالل السنة. ويمثل إتال

  . من تاريخ النشر أو أكثر المنشور المعني سبع سنوات

ويشمل المخزون الموجودات الُمحتفَظ بها برسم األمانة لدى الموّزعين، والتي تستمر المنظمة في تحّمل مخاطرها  .154

 . وّزعواإلستفادة من منافعها إلى حين بيعها من قبل الم

 مستحقة القبضالشتراكات اإل - 8المالحظة 

     مستحقة القبضالشتراكات اإل

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 4.107.654,12 4.487.227,55 اإلشتراكات المستحقّة القبض، الصافي 

 4.024.096,12 4.076.053,83 اإلشتراكات المستحّقة القبض الجارية، الصافي   

 3.223.418,28 3.282.672,23 تراكات األعضاء المقّررة، الصافي اش   

 800.677,84 793.381,60 المساهمات األخرى، الصافي    

 83.558,00 411.173,72 اإلشتراكات مستحّقة القبض غير الجارية، الصافي  

 53.558,00 411.173,72 اشتراكات األعضاء المقّررة، الصافي    

 30.000,00 0,00 خرى، الصافي المساهمات األ   
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 . تعامالٍت غير تبادليةبطوعية،  ممستحقة القبض، سواء كانت مقّررة أال كافة االشتراكات رتبطت .155

غير المسّددة من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين اإلشتراكات المقّررة  مستحقة القبضالشتراكات تمثّل اإل .156

ستئمانية غير المسّددة، والمستحقّات لصندوق رأس المال ات الصناديق اإلومساهموالمنتسبين، والمساهمات الطوعية 

 . المتداول

المتوقّع تحصيلها، على أساس خطط الدفع المتّفق  لفشتراكات والسُ غير الجارية هي اإل مستحقة القبضالشتراكات اإل .157

 . على تاريخ التقرير شهراً  12عليها، بعد أكثر من 

مستحقة القبض من األعضاء الشتراكات المقّررة إللحسابات غير مضمونة التحصيل من اص لعتماد المخصّ اإل قّدريُ  .158

  : الفاعلين والمشاركين والمنتسبين، وصندوق رأس المال المتداول على النحو التالي

 ال يُطبَّق أي اعتماٍد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أقل؛ ( أ)

  .أكثر من سنتينالمبالغ المستحقة منذ بالنسبة إلى  ئةفي الم 100ة بنسب اعتمادٌ يُطبَّق   ( ب)

ر شطب مبالغ اإل .159 شتراكات الُمستحقة من األعضاء الفاعلين والمشاركين من قبل الجمعية العامة على أساس كل حالٍة يُقرَّ

 على حدة.

ة  ستحقة على األعضاء المنتسبين منذ أكثر من خمسة أعوام ومنتُشطب المبالغ غير المدفوعة المُ  .160 دون أي خطة مقرَّ

لةللقواعد المالية المفصّ  ت بتوصيٍة من األمين العام ووفقاً لسداد المتأخرا
26
. 

من قبل الجهات المانحة على مستحقة القبض الصة للحسابات غير مضمونة التحصيل عتمادات المخصّ اإلتُحتَسب  .161

 : تئمانية( على النحو التاليساديق اإلاألخرى المستحقّة )المساهمات الطوعية والصن مساهماتمستوى ال

 ؛قلاعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أال يُطبَّق أّي  ( أ)

 .أكثر من سنتينعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100يُطبَّق اعتماٌد بنسبة  ( ب)

 .على حدة ستئمانية( على أساس كل حالةٍ )المساهمات الطوعية والصناديق اإلاألخرى الُمستحقة  تُشطب المساهمات .162

     مستحقّة القبض بحسب النوع الشتراكات اإل

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 4.107.654,12 4.487.227,55 اإلشتراكات المستحقّة القبض، الصافي 

 3.276.976,28 3.693.845,95 اشتراكات األعضاء المقّررة، الصافي   

 17.010.586,48 17.908.797,33 ة القبض اشتراكات األعضاء المقّررة المستحق    

 13.733.610,20- 14.214.951,38- اعتمادات الحسابات غير مضمونة التحصيل     

 827.677,77 793.381,60 المساهمات الطوعية، الصافي   

 1.242.934,81 1.131.469,50 المساهمات الطوعية المستحقة القبض     

 415.257,04- 338.087,90- مونة التحصيلاعتمادات الحسابات غير مض    

 مساهمات متنوعة مستحقة القبض   
0,00                              

3.000,07  

بالنسبة إلى اإلشتراكات المقّررة والمساهمات الطوعية المستحقة القبض، يتم إدخال تعديالت أو رصد مخّصصات  .163

ات المالية بسبب عدم التيقن في ما يخص توقيت التدفقات النقدية المستقبلية من إلظهار القيمة العادلة للمستحقّات في البيان

المستحقات. ولكن هذه التعديالت أو المخّصصات ال تشّكل شطباً رسمياً للمستحقات وال تعفي األعضاء/المانحين من 

 . إلتزاماتهم

  

                                                           
لة )  26 لة )IV.2القواعد المالية المفص   (.IV.3( والقواعد المالية المفص 
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 : ويوضح الجدول التالي تشكيلة اإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض لألعضاء فقط .164

       اشتراكات األعضاء المقّررة  المستحقّة القبض بحسب سنة التقدير 

         باليورو

 % 31/12/2016 % 31/12/2017 سنة التقدير

 %100,00 17.010.586,48 %100,00 17.908.797,33 اشتراكات األعضاء المقّررة  المستحقة القبض 

 %80,74 13.733.642,77 %74,19 13.286.108,11 وما قبل 2014

2015 928.843,27 5,19% 1.248.271,65 7,34% 

2016 1.391.729,22 7,77% 2.028.672,06 11,93% 

2017 2.302.116,73 12,85% 0,00 0,00% 

 : 2017خالل سنة  غير مضمونة التحصيلحسابات لعتمادات المخصصة للحركة اإل في ما يلي توضيحٌ و .165

       حركة اإلعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل 

         باليورو 

 

 31/12/2017 زيادة / )تراجع( االستخدام 01/01/2017

 14.553.039,28 788.233,50 384.061,46 14.148.867,24 حركة االعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل 

 14.214.951,38 756.843,27 275.502,09 13.733.610,20 اشتراكات األعضاء المقّررة    

 338.087,90 31.390,23 108.559,37 415.257,04 المساهمات الطوعية  

  ة القبضالمستحقالحسابات األخرى  – 9المالحظة 

      القبض الحسابات األخرى المستحقّة

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 458.000,66 462.140,19 الحسابات األخرى المستحقة القبض

 181.893,63 189.315,86 ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض    

 276.107,03 272.824,33 المستحقات من المعامالت التبادلية    

 43.394,97 35.983,71 المستحقات من مبيعات المنشورات، الصافي       

 49.076,22 41.224,71 المستحقات من مبيعات المنشورات       

 5.681,25- 5.241,00- اعتمادات الحسابات غير مضمونة التحصيل       

 47.193,05 56.275,90 المستحقات الخاصة بالموظّفين   

 115,90 153,79 المستحقات الخاصة بالفوائد المتراكمة   

 185.403,11 180.410,93 تفّرقة مستحقات م  

تتألّف الحسابات األخرى المستحقة القبض من مستحقات من المعامالت التبادلية )مستحقات مبيع المنشورات،  .166

المستحقات الخاصة بالموظفين، المستحقات الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغيرها من الحسابات المتفّرقة المستحقة القبض 

لية(، ومن الضريبة على القيمة المضافة التي يمكن استردادها بالنسبة إلى السلع والخدمات من من المعامالت التباد

حكومة البلد الُمضيف )إسبانيا( بموجب أحكام إتفاق البلد المضيف
27

 . 

ت مستحقة القبض للهباالتشتمل المستحقات المتفّرقة المترتّبة على المعامالت التبادلية بشكٍل رئيسي على الحسابات  .167

المدفوعة مسبقاً، وغيرها من الحسابات المتفّرقة مستحقة القبض. وتشير المستحقات عن الهبات المدفوعة مسبقاً بالدرجة 

ع حيث تسلّف المنظمة كلفة التذاكر الممنوحة، وبالتالي تتوقّع استردادها مقابل المبلغ  األولى إلى تذاكر الطيران الُمتبرَّ

 . المدفوع

                                                           
ادة / الم2015تموز/يوليو  31بتاريخ  182، والجريدة الرسمية اإلسبانية رقم 10إتفاقية المقر بين مملكة إسبانيا ومنظمة السياحة العالمية/ المادة  27

 .2015يونيو/حزيران  25السارية المفعول منذ  10
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 على الشكل التالي:ات مبيع المنشورات مستحقالمخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل من  عتماداتقدَّر اإلتُ  .168

 ؛قلال يُطبَّق أّي اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتين أو أ ( أ)

 .سنتين أو أكثرعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100يُطبَّق اعتماٌد بنسبة  ( ب)

ظَت بالكامل بعد استحقاقها لمدة خمس سنوات، علماً أنَّه يمكن إجراء الشطب تُشطَب المبالغ الُمستحقة التي تكون قد لُ  .169 ح 

 .قبل هذه الفترة بعد موافقة األمين العام

أيضاً عملية حسابية ُمحدَّثة لإلعتمادات المخصصة للحسابات غير مضمونة التحصيل على مستوى  2017طُبِّقَت في  .170

 . المبالغ المستحقة من مبيعات المنشورات

 األصول األخرى – 10لمالحظة ا

     األصول األخرى

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 91.277,95 32.666,23 األصول األخرى

 84.285,41 26.149,69 األصول الجارية األخرى   

 80.650,64 26.149,69  الُسلف     

 3.634,77 0,00 النفقات المدفوعة مسبقاً      

 6.992,54 6.516,54 الجارية األخرى األصول غير   

 ، واألصول المتفّرقة. ف األصول الجارية األخرى من الُسلَف، والنفقات المدفوعة مسبقاً تتألّ  .171

 : ما يلي لَفتشمل السُ  .172

ة في رحالت العمل، وغير ذلك لَف الموظّفين كالمنح التعليمية، وإجازة زيارة الوطن، وبدالت اإلقامة اليوميسُ  (أ )

 مة السياحة العالمية؛ امين اإلداري واألساسي لموظفي منظالنظ وفقاً 

مة، من خالل ترتيب ابة عن المنظبالنيحدة اإلنمائي لتقديم الخدمات الميدانية لَف الُمقدَّمة إلى برنامج األمم المتالسُ  (ب )

 ؛ الخاص بالخدمات مقاصةحساب ال

التعاون التقني  مات المشابهة التي تقّدم أنشطةالمنظلعقود مع الهيئات الوطنية وا بموجبلَف للشركاء المنفّذين السُ  (ج )

 مة السياحة العالمية؛ بالنيابة عن منظ

دين. السُ  (د )  لَف إلى المزوِّ

 غير الجارية.  المتفّرقة الكفاالت واإليداعات واألصول  جاريةتشمل األصول األخرى غير ال .173
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 الممتلكات والمباني والمعّدات - 11المالحظة 

كانون األول/ديسمبر  31باني والمعّدات في الممتلكات والم

2017 

         

            باليورو

      
اإلتصاالت  تجهيزات

 وتكنولوجيا المعلومات
 المركبات

األثاث 

والتجهيزات 

 الثابتة

 المعدات األخرى
األماكن 

 المستأجرة
 المجموع

01/01/2017       
 480.535,24 94.855,00 18.324,60 430.448,43 104.775,31 0,00 1.091.102,79 

 -361.854,29 -94.855,00 -18.107,48 -422.529,89 -1.587,81 0,00 -913.507,98 

 0,00 103.187,50 7.918,54 217,12 0,00 118.680,95 القيمة الدفترية االفتتاحية

       حركة السنة
 29.870,87 0,00 0,00 20.571,98 96.850,00 23.722,45 133.319,03 

 -25.728,00 -34.082,00 0,00 -8.457,07  -14.066,04 -95.483,24 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 -21.139,16 34.082,00 -162,84 -383,54 -9.525,00 0,00 14.573,51 

 9.656,41 87.325,00 11.731,37 162,84- 0,00 16.996,29-  حركة السنة اإلجمالية

31/12/2017       
 484.678,11 60.773,00 18.324,60 442.563,34 201.625,31 9.656,41 1.128.938,58 

 -382.993,45 -60.773,00 -18.270,32 -422.913,43 -11.112,81 0,00 -898.934,47 

 9.656,41 190.512,50 19.649,91 54,28 0,00 101.684,66 القيمة الدفترية الختامية

وال  ة العالمية تحتفظ بممتلكات ومباٍن ومعّدات مستهلكة تماماً مة السياح، كانت منظ2017ل/ديسمبر كانون األو 31في  .174

 . قيد اإلستخدامتزال 

 لتحديد ما إذا كانت قيمتها قد انخفضت.  وياً تُراَجع األصول سن .175

لمعّدات، فهو يُعتبَر كحّق ممنوح من الممتلكات والمباني وا يشّكل مبنى المقّر الرئيسي لمنظمة السياحة العالمية جزءاً  ال .176

في المالحظة حول ويتم اإلفصاح من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  23لالستخدام بموجب أحكام المعيار 

 . حول معاملة هذا اإليجار عن المزيد من المعلومات اإليرادات

 األصول غير المادية – 12المالحظة 

          2017األول/ديسمبر كانون  31األصول المادية في 

          باليورو

    

  

البرمجيات 

المستقدمة من 

 الخارج

البرمجيات 

المطّورة داخل 

 المنّظمة

الرخص 

 والحقوق

البرمجيات قيد 

 التطوير 

 المجموع
01/01/2017      

 304.216,28 285.541,77 6.301,31 0,00 12.373,20 التكلفة األصلية / القيمة العادلة 
 5.384,67- 0,00 1.260,27- 0,00 4.124,40- اإلستهالك وانخفاض القيمة التراكمي 

 298.831,61 285.541,77 5.041,04 0,00 8.248,80  القيمة الدفترية اإلفتتاحية
      حركة السنة

 463.651,93 33.210,24 0,00 421.601,69 8.840,00 اإلضافات 
 285.541,77- 285.541,77- 0,00 0,00 0,00  أصول ُمفَرج عنها 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 انخفاض القيمة 
 8.085,32- 0,00 5.041,04- 0,00 3.044,28- اإلستهالك  

 170.024,84 252.331,53- 5.041,04- 421.601,69 5.795,72  الحركة اإلجمالية للسنة
31/12/2017      

 482.326,44 33.210,24 6.301,31 421.601,69 21.213,20 التكلفة األصلية / القيمة العادلة 
 13.469,99- 0,00 6.301,31- 0,00 7.168,68- اإلستهالك وانخفاض القيمة التراكمي 

 468.856,45 33.210,24 0,00 421.601,69 14.044,52 القيمة الدفترية الختامية
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رة داخلياً التك .177  . اليف المرتبطة باألبحاث والصيانةتستثني القيمة الُمرسَملة للبرمجية الُمطوَّ

نة كـ"برمجيات  .178 مطّورة داخل المنّظمة" بنفقات الخدمات التعاقدية الخارجية التي تكبّدتها المنظّمة ترتبط التكاليف الُمدوَّ

)نظام معلومات اإلدارة المالية في منظمة السياحة  Athenaعمل التطويري على تطبيق الوحدات الجديدة في نظام في ال

وتُحدَّد التكاليف إستناداً إلى جداول الدفع وخطوات المشروع في مرحلة . Athenaمن  II المرحلةالعالمية(، في إطار 

 ّم تصنيفعندما ت 2017كانون كانون األّول/ديسمبر  31في  Athenaمن  IIات المرحلة تنفيذ وحدجرى التطوير. 

مطّورة داخل المنظّمة"، لذا " إلى حساب "البرمجيات اليد التطويرمجيات قالتكاليف المتّصلة بها ونقلها من حساب "البر

 . 2018في العام  أ االستهالكسيبد

 اتالدفع والمستحق ةمستحقالالحسابات  – 13المالحظة 

     ات المستحقة الدفع والمستحقالحسابات 

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 838.141,34 1.270.040,71 الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات 

 155.755,38 176.109,51 الموظفون  –الحسابات المستحقة الدفع     

 509.930,05 1.042.567,94 غير ذلك  –الحسابات المستحقة الدفع     

 172.455,91 51.363,26 النفقات المستحقة     

استالم فواتير  المستحقة عن السلع والخدمات التي تم الحسابات األخرى إلى المبالغ –مستحقة الدفع التعود الحسابات  .179

هم من مقّدمي وغير الموظفون إلى المبالغ المستحقة للموظفين والمعاونين –مستحقة الدفع التعود الحسابات ولها. 

مة نظو توفيرها لماستالمها أ ات لقيمة السلع والخدمات التي تمل تقديرالخدمات المؤقتة. أما النفقات المستحقة فتمث

 . مةة ولم تُرَسل بخصوصها فواتير إلى المنظالسياحة العالمية في خالل الفترة المذكور

 الدفع مستحقةالالتحويالت  - 14المالحظة 

     ة الدفع المستحقالتحويالت 

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 478.532,66 284.963,98 التحويالت المستحقّة الدفع 

 420.976,96 284.931,85 ت المستحقة الدفع مقابل التعاون التقني والمنح التحويال    

 57.523,57 0,00 التحويالت المستحقة الدفع للجهات المانحة     

 32,13 32,13 تحويالت متفرقة مستحقة الدفع    

لة بشكٍل تشمل التحويالت الواجبة الدفع التعاون التقني والمنح الواجبة الدفع للمستفيدين ولألم .180 م المتحدة لألنشطة الُمموَّ

مشترك. وتتضّمن أيضاً التحويالت المستحقة للجهات المانحة من أموال المشاريع غير المصروفة، والفائدة المستحقة 

الواجبة الدفع، والحسابات األخرى الواجبة الدفع لألعضاء الفاعلين والمشاركين والناجمة عن توزيعات الفوائض إن 

دت  .ُوج 

 فينالموظاستحقاقات  - 15الحظة الم

      بحسب نوع التقييم استحقاقات الموظّفين

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 19235975.91 20.143.142.48 استحقاقات الموظّفين 

 111725.47 438.268.26 تقييم منّظمة السياحة اعالمية  

 19124250.44 19.704.874.22 التقييم اإلكتواري  

 16737595.81 17584.293.53 التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة        

 1105444.61 997.167.04 اإلجازة السنوية المتراكمة        
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 1281210.02 1123413.65 استحقاقات نهاية الخدمة        

ين، وتُحتَسب من قبل منظمة السياحة تُحدَّد االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين من قبل خبراء اكتواريين محترف .181

 .العالمية على أساس البيانات الخاصة بالموظفين وتجارب السداد السابقة

     استحقاقات الموظفين

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 19.235.975,91 20.143.142,48 استحقاقات الموظفين
 361.767,10 803.158,28 استحقاقات الموظفين الجارية  

 111.725,47 438.268,26 إستحقاقات الموظفين القصيرة األجل وغيرها من اإلستحقاقات الجارية       
 250.041,63 364.890,02 إستحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة        

 18.874.208,81 19.339.984,20 إستحقاقات الموظفين غير الجارية   
 18.874.208,81 19.339.984,20 تهاء الخدمةإستحقاقات الموظفين بعد إن

 16.614.281,75 17.442.624,10 التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة
 1.036.591,81 889.354,76 اإلجازة السنوية المتراكمة

 1.223.335,25 1.008.005,34 إستحقاقات إنتهاء الخدمة        

 الجارية اإلستحقاقات  –فين استحقاقات الموظ

مل استحقاقات الموظفين الجارية استحقاقات الموظفين المستحقة )الرواتب، تسوية مقر العمل، البدل العائلي، والبدل تش .182

اللغوي(، وساعات العمل اإلضافية، ومنح التعليم، وأسفار زيارة الوطن، واستحقاقات الموظفين بعد إنتهاء الخدمة 

 .الفترة التي يقوم فيها الموظف بتقديم الخدمة ذات الصلة شهراً على إنتهاء 12المتوقَّع تسويتها في غضون 

 غير الجارية  اإلستحقاقات  –فين استحقاقات الموظ

ستحقاقات األخرى الطويلة األجل. واإلنتهاء الخدمة إتتعلق استحقاقات الموظفين غير الجارية باستحقاقات الموظفين بعد  .183

اإلجازات السنوية المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة )منح العودة نتهاء الخدمة، وإتشمل: التأمين الصحي بعد هي و

 . (نقل األمتعةإلى الوطن، وتكاليف النقل في نهاية الخدمة، ونفقات 

تنفّذ منظمة السياحة العالمية خطة التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة، وهي خطة  - نتهاء الخدمةإبعد التأمين الصحي  .184

موظفين. وبموجب هذه الخطة، يمكن للموظفين المتقاعدين من منظمة السياحة العالمية، ممن بلغوا محّددة إلستحقاقات ال

الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر وأكملوا عشر سنوات على األقّل من الخدمة ابتداًء من تاريخ انضمامهم إلى 

حي هذه، وتكون المنظمة مسؤولة عن متابعة المنظمة، أن يختاروا اإلستمرار )ألجل غير مسّمى( في خطة التأمين الص

لخطة التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة لقياس دوريًا المنظمة تقييماً اكتوارياً  وتجريالتمويل الجزئي ألقساط التأمين. 

 .إلتزاماتها في ما يتعلّق باستحقاقات الموظفين

لمية تجميع إجازاتهم السنوية التي لم يستخدموها إلى يجوز لموظفي منظمة السياحة العا - السنوية المتراكمة اإلجازات .185

يوم عمل. وعند نهاية الخدمة في المنظمة، يحق للموظفين الحصول على مبلٍغ من المال يعادل  60حدٍّ أقصى يعادل 

تحقاق راتبهم عن فترة اإلجازة السنوية المتراكمة لديهم عند تاريخ انتهاء الخدمة. وصحيٌح أن اإلجازة السنوية هي اس

قصير األجل للموظفين، غير أن الحق في استالم مدفوعات عن اإلجازات السنوية غير الُمستعَملة، وبالتالي إلتزام 

المنظمة بشأن هذا الرصيد، يُعَرض كاستحقاق طويل األجل للموظفين، إذ إن هذا الحق ال يتبلور إاّل عند انتهاء الخدمة، 

 . على تاريخ التقرير أي عادةً بعد أكثر من اثني عشر شهراً 

ل  -استحقاقات نهاية الخدمة  .186 يحق للموظف غير المحلي الذي أكمل عاماً واحداً من الخدمة خارج بلد موطنه الُمسجَّ

الحصول على منحة للعودة إلى وطنه عند نهاية خدمته في منظمة السياحة العالمية، وتُستحق على أساس عدد سنوات 

لد موطنه المسّجل. ويحق للموظفين أيضاً الحصول على تكاليف السفر ونقل األمتعة وشهور الخدمة المؤهّلة خارج ب

 . للعودة عند نهاية خدمتهم في منظمة السياحة العالمية

 كتوارية التقييمات اإل
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يحّدد الخبراء اإلستشاريون اإلكتواريون الخصوم الناتجة عن التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة واإلجازات السنوية  .187

لمتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. ولقد استُخد مت اإلفتراضات واألساليب التالية من أجل تحديد قيمة التزامات ما بعد ا

كانون  31الخدمة والتزامات الموظفين األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بالنسبة إلى منظمة السياحة العالمية بتاريخ 

 : 2017في العام  التباإلضافة إلى التحوّ  ،2016األول/ديسمبر 

 2016ل/ديسمبر كانون األو 31 تاريخ القياس 

 الوحدة االئتمانية المتوقّعة  كتوارية الطريقة اإل

 معّدل الخصم

التأمين 

ي الصح

نتهاء إبعد 

  الخدمة

2.56% 

كانون  31ات تقييمستحقاق المحّدد من لى التدفّقات النقدية اللتزام اإلإ إستناداً 

الفائدة من منحنى عائدات سندات الحكومة  أسعار، و2016ل/ديسمبر األو

 . 2016ل/ديسمبر كانون األو 31انية العادي اعتباراً من اإلسب

اإلجازة 

السنوية 

 المتراكمة

1.88% 

استحقاقات 

نهاية 

 الخدمة

1.88% 

 ال ينطبق  األصول  ائدالمعّدل المتوقّع لع

 %1.6 معّدل التضّخم العام

  .جدارة(لزيادة اإلنتاجية زائد عامل ال سنوياً  %0.5% تضّخم، زائد 1.6)% 2.1  نمو الراتب 

 .2016ل/ديسمبر كانون األو 31ألسعار الصرف الفورية لألمم المتحدة في مساوية  الصرف المستقبلية  أسعار

 معّدالت الوفيات 
لمشترك حدة امم المتلصندوق األ 2015ل/ديسمبر كانون األو 31بتاريخ  تقييمإلى المعّدالت في ال استناداً 

  .فينللمعاشات التقاعدية للموظ

 معّدالت اإلعاقة 
لصندوق األمم المتحدة المشترك  2015كانون األول/ديسمبر  31استناداً إلى المعّدالت في التقييم بتاريخ 

 .للمعاشات التقاعدية للموظفين

  نسحاباإلمعّدالت 
لصندوق األمم المتحدة المشترك  2015كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  استناداً إلى المعّدالت في التقييم

 .للمعاشات التقاعدية للموظفين

 معّدالت التقاعد 
عاماً وأن من تم  62في سّن  نيتقاعدو 2014قبل العام  افتَر ض أن جميع المشاركين ممن تم توظيفهم

  عاماً. 65بعد ذلك يتقاعدون في سّن  توظيفهم

  .مستقبلية ُسلفأّي  تُفترضال  الُسلف

 .حجم وتركيبة الموظفين العاملينمستوى من المفترض الحفاظ على استقرار  التوظيفات الجديدة 

التأمين 

ي الصح

بعد 

نتهاء إ

 الخدمة

 زيادات التكاليف الطبيّة 
 سنة بلوغ الزيادة النهائية  النهائية  األّولية

5.1% 3.1% 2037 

بة الطبية متوّسط كلفة المطال

 السنوية 
 2017يورو لكّل راشد في العام  3,423

المشاركين  اشتراكات

 المستقبليين 

على المدى البعيد، سوف تُعدَّل األقساط عند الحاجة لتثبيت النسبة المئوية لمطالبات المتقاعدين والتكاليف 

  .اإلدارية المغطّاة من قبل مساهمات المتقاعدين

  .مدى الحياة هامن المتقاعدين المستقبليين سوف يختارون التغطية ويحتفظون ب %90 لزوال معّدالت المشاركة وا

تغطية الُمعالين الراشدين 

 للمتقاعدين المستقبليين 
  .ةعال راشد يختار التغطية ضمن الخطمن المتقاعدات اإلناث لديهم مُ  %55من المتقاعدين الذكور و 85%

اإلجازة 

السنوية 

 المتراكمة

 لرصيد المتراكم ا

الرصيد  تاريخياً عاماً بعد عام، فقد افتُر ض أن نظراً إلى أن تراكم اإلجازات السنوية للموظفين يبقى ثابتاً 

الموظفون عند نهاية خدمتهم في  ف ويحصل عليهق طويل األجل للموظالمتراكم اإلجمالي هو استحقا

 مة السياحة العالمية. منظ

 أيّام اإلجازة السنوية 

أيّام في السنة على مدى  10.0( بمعّدل اً يوم 60من المفترض أن تتراكم )وصوالً إلى الحّد األقصى البالغ 

في  اً يوم 0.0المقبلة، و 26أيّام في السنة على مدى السنوات الـ 0.8السنوات األربع األولى من الخدمة، و

 السنة بعد ذلك.

استحقاقات 

نهاية 

 الخدمة

لحاصلون على األعضاء ا

 ستحقاقات اإل

نفقات السفر  العودة إلى الوطن. ويُفتَرض بأن من األعضاء المؤهّلين يطالبون بمنحة %100 أنيُفتَرض ب

 نتهاء خدمتهم. إفين المؤهّلين عند من الموظ %80إلى الوطن ونقل األمتعة تستحّق لـللعودة 

السفر للعودة إلى الوطن 

 نقل األمتعةوتكاليف 

بما يعكس أثر التضخم المتوقّع على مدى متوسط ، 2017عام  فيورو لكل موظ 4,500افتُر ض مبلغ 

 . لموظفينمن قبل اسنوات العمل المستقبلية المتوقعة 
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لفترٍة أطول نتهاء الخدمة بشكٍل دوري إلتزامات المترتبة عليها بعد االكتواري لإل منظمة السياحة العالمية التقييم جريت .188

 . من سنة

قام بإحتسابها والتي باستحقاقات الموظفين  المتعلقة لتزاماتلإل والتحليالتمعلومات المزيد من الدناه ول أويوفّر الجد .189

 : كتواريونالخبراء اإل

        التقييم اإلكتواري الستحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة

         باليورو 

ي بعد التأمين الصح  

 نتهاء الخدمةإ

اإلجازة السنوية 

 اكمة المتر

استحقاقات نهاية 

 الخدمة

 المجموع

 19.124.250,44 1.281.210,02 1.105.444,61 16.737.595,81 01/01/2017التزام االستحقاق المحّدد في 

 580.623,78 157.796,37- 108.277,57- 846.697,72 31/12/2017الحركة  للسنة المنتهية في   

 692.844,00 58.169,00 59.323,00 575.352,00 تكاليف الخدمات    

 466.299,00 21.387,00 19.323,00 425.589,00 تكاليف الفائدة   

 0,00 0,00 0,00 0,00 تسجيل )الربح( / الخسارة    

 578.519,22- 237.352,37- 186.923,57- 154.243,28- )مدفوعات االستحقاقات لمنظمة السياحة العالمية(    

 19.704.874,22 1.123.413,65 997.167,04 17.584.293,53 31/12/2017د في إلتزام اإلستحقاق المحدّ 

يتم تحديد التقييم االكتواري إللتزامات اإلستحقاقات المحّددة بخصم المبلغ المستقبلي المحتمل لسداد اإللتزام الناتج عن  .190

 . خدمة الموظفين المقّدمة في الفترة الحالية والفترات السابقة

أو الخسائر اإلكتوارية عندما يختلف التقييم اإلكتواري عن التوقّع الطويل األجل لإللتزامات: وهي تنتج تنشأ المكاسب  .191

عن التسويات القائمة على التجربة )الفروقات بين اإلفتراضات االكتوارية السابقة وما حدث فعلياً( وآثار تغيّر 

 .اإلفتراضات اإلكتوارية

كتوارية المتصلة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة باستخدام نهج "تدوين يتّم حساب األرباح أو الخسائر اإل .192

ن تلك المتعلقة باإلجازة السنوية المتراكمة  ن في بيان التغيّرات في صافي األصول/رأس المال. وتُدوَّ اإلحتياطي"، وتُدوَّ

التأمين الصحي بعد إكتوارية ) وخسائر أرباح أيّ  احتسابولم يتّم واستحقاقات نهاية الخدمة في بيان األداء المالي. 

 .2017قاقات نهاية الخدمة( للعام أو اإلجازة السنوية المتراكمة أو استح إنتهاء الخدمة

نة في بيان األداء المالي على النحو التالي:  .193  تتوّزع مبالغ النفقات السنوية الُمدوَّ

لة في بيان ا        ألداء المالي استحقاقات الموظّفين بعد انتهاء الخدمة الُمسجَّ

         باليورو

ي بعد التأمين الصح  

 انتهاء الخدمة

اإلجازة السنوية 

 المتراكمة

استحقاقات نهاية 

 الخدمة

 المجموع

 1.159.143,00 79.556,00 78.646,00 1.000.941,00 31/12/2017إجمالي النفقات الُمسجلة في 

 692.844,00 58.169,00 59.323,00 575.352,00 تكاليف الخدمات    

 466.299,00 21.387,00 19.323,00 425.589,00 تكاليف الفوائد   

ف في الفترة إللتزام اإلستحقاق المحّدد الناتج عن خدمة الموظتكلفة الخدمة الجارية هي الزيادة في القيمة الحالية  .194

ستحقاقات اإل إللتزام اإلستحقاق المحّدد والتي تنشأ ألنالجارية. وتكلفة الفوائد هي الزيادة أثناء الفترة في القيمة الحالية 

 . تكون أقرب إلى التسوية بفترة واحدة

 فتراضات( هما افتراضان من اإل%2.56( ومعّدل الخصم )%13.معّدل الزيادات في التكلفة الطبية المستقبلية )إن  .195

أدناه األثر التقديري للتغييرات السنوية غير  يُظه ر الجدولونتهاء الخدمة. بعد إي األساسية في تقييم التأمين الصح

 : 2016ل/ديسمبر كانون األو 31بتاريخ لتزام في المئة في هذه اإلفتراضات على اإل 1المؤاتية بنسبة 

      نتهاء الخدمةإبعد ي تحليل الحساسية للتأمين الصح

 باليورو 
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 ي الطويل األجل معّدل التضّخم الطب    

نوياً س  معّدل الخصم  سنوياً    3.10% 4.10%  

2,56% 16.736.939 20.630.393 

1,56% 20.841.468 26.071.974 

يُظه ر وفتراضات في تقييم اإلجازة المتراكمة واستحقاقات نهاية الخدمة. ( هو أحد أبرز اإل%1.88معّدل الخصم )إن  .196

كانون  31بتاريخ لتزام لهذا المعّدل على اإل مؤاتيةالفي المئة السنوية غير  1 الجدول أدناه األثر التقديري لنسبة

 : 2016ل/ديسمبر األو

   تحليل الحساسية لإلجازة السنوية المتراكمة واستحقاق نهاية الخدمة 

 باليورو
 استحقاقات نهاية الخدمة اإلجازة السنوية المتراكمة معّدل الخصم   

1,88% 1.281.210 1.105.445 

0,88% 1.381.041 1.236.492 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

ينّص النظام األساسي لصندوق المعاشات التقاعدية على أن يُجري الخبير اإلكتواري اإلستشاري تقييماً اكتوارياً  .197

ة المتبعة في للصندوق يُقدَّم إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدية مّرةً كل ثالث سنوات على األقل. وكانت الممارس

مجلس الصندوق تقضي بإجراء تقييم اكتواري كل عاَمين، باستخدام "طريقة حاصل المجموعة المفتوحة". ويكمن 

الغرض األول من التقييم اإلكتواري في تحديد ما إذا كانت األصول الجارية واألصول المستقبلية الُمقدَّرة لصندوق 

 .هالمعاشات التقاعدية كافية لتسديد إلتزامات

يتمثل التزام منظمة السياحة العالمية المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة في  .198

بالنسبة إلى % 7.9المساهمات المترتّبة عليها، وفقاً للنسبة التي حّددتها الجمعية العامة لألمم المتحدة )وهي تبلغ حالياً 

لى المنظمات األعضاء(، فضالً عن أّي حصة من مدفوعات العجز اإلكتواري بموجب بالنسبة إ% 15.8المشاركين، و

من النظام األساس لصندوق المعاشات التقاعدية. وال تُسدَّد هذه المدفوعات المتعلقة بالعجز إاّل عندما تلجأ  26المادة 

ن هناك ما يقتضي تسديد المدفوعات المتعلقة ، بعد التوصل إلى قرار بأ26الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أحكام المادة 

بالعجز استناداً إلى تقدير لإلكتفاء االكتواري لصندوق المعاشات التقاعدية بتاريخ التقييم. ويتعيّن على كل منظمة عضو 

اريخ أن تساهم في سّد هذا العجز بمبلغ يتناسب مع إجمالي المساهمات التي دفعتها خالل األعوام الثالثة التي سبقت ت

 . التقييم

التقييم االكتواري الذي أُجر ي  للصندوق وجود مغالطات في بيانات اإلحصاء المستخدمة في بيّن، ت2017في سنة  .199

استصدَر الصندوق  . بالتالي، وكاستثناء للدورة النصف سنوية االعتيادية،2015كانون األول/ديسمبر  31 اعتباًرا من

، من أجل البيانات 2016كانون األَّول/ديسمبر  31ولغاية  2013ون األّول/ديسمبر كان 31بيانات المشاركة اعتباًرا من 

 . 2017كانون األول/ديسمبر  31 اعتباًرا مناكتواري ويتّم حاليًا إجراء تقييم  . 2016المالية للعام 

، 2016ّول/ديسمبر كانون األ 31اية ولغ 2013كانون األّول/ديسمبر  31بنتيجة صدور بيانات المشاركة اعتباًرا من  .200

لة إلى الخصوم االكتوارية، على افتراض عدم إدخال تعديالت مستقبلية على الكتوارية اإلصول األنسبة  بلغت مموَّ

لة2013في تقييم سنة  %127.5) %150.1المعاشات التقاعدية،  في تقييم % 91.2% )101.4 (. وبلغت النسبة المموَّ

ذ بعين اإلعتبا2013سنة   . النظام الحالي لتعديالت المعاشات التقاعديةر ( عندما أُخ 

 31بعد تقييم االكتفاء اإلكتواري للصندوق، خلص الخبراء اإلكتواريون اإلستشاريون إلى أنّه ليس هناك ما يقتضي، في  .201

 من النظام األساسي للصندوق، ألّن القيمة 26، فرض مدفوعات لسّد العجز بموجب المادة 2016كانون األول/ديسمبر 

اإلكتوارية لألصول تجاوزت القيمة اإلكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في إطار الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، 

ت القيمة السوقية لألصول بدورها القيمة اإلكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم. وفي وقت إعداد زتجاو

 . 26المادة هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة إلى أحكام 
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المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي حدة مراجعةً سنوية للصندوق اجعي الحسابات التابع لألمم المتيُجري مجلس مر .202

ر فصلية عن حدة، ويقّدم تقريره في هذا الشأن إلى مجلس الصندوق في كّل عام. وينشر الصندوق تقارياألمم المت

 . www.unjspf.orgصندوق لكتروني للموقع اإلالارير من خالل زيارة طاّلع على هذه التقاستثماراته، ويمكن اإل

   اإلشتراكات المدفوعة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

   باليورو

      2018المبلغ المقّدر لسنة  31/12/2017  

 1.543.400,00 1.486.191,07 عة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةاإلشتراكات المدفو

  المبالغ المقبوضة سلفا   - 16المالحظة 

      المبالغ المقبوضة سلفا  

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 1.621.754,90 1.505.864,77 المبالغ المقبوضة سلفا  

لةالخصوم ا    1.609.099,84 1.498.664,77 لجارية المؤجَّ

 1.609.099,84 1.498.664,77 االشتراكات  –المبالغ المقبوضة سلفاً     

لة    12.655,06 7.200,00 الخصوم غير الجارية المؤجَّ

 12.655,06 7.200,00 اإلشتراكات  –المبالغ المقبوضة سلفاً     

بالغ المستلمة في إطار عقود غير تبادلية في بند الخصوم عندما ال يُعتبَر أّن هناك اتفاقاً تدّون منظمة السياحة العالمية الم .203

ملزماً أو عندما تكون المدفوعات المستلمة مستحقة في السنة أو السنوات المالية التالية. أما المدفوعات المستلمة 

 . ف ضمن بند المبالغ المقبوضة سلفاً غير الجاريةشهراً أو أكثر فتُصنَّ  12لإلشتراكات التي تكون مستحقة فعلياً بعد 

 . خصوم متعلقة باالشتراكات المشروطة 2017كانون األول/ديسمبر  31وال توجد بتاريخ  .204

  حتياطيةاإلالمخّصصات  - 17المالحظة 

     حتياطيةالمخّصصات اإل

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 133.234,58 125.545,04 المخّصصات االحتياطية

 133.234,58 125.545,04 المخّصصات االحتياطية الجارية   

 98.132,29 102.820,01 المخّصصات للمبالغ الُمرّدة للجهات المانحة    

 1.028,35 2.548,01 المخّصصات لعوائد المبيعات    

 34.073,94 20.177,02 المخّصصات الجارية األخرى    

العالمية المخّصصات اإلحتياطية بشكٍل رئيسي للخصوم المحتملة التي قد تنتج عن عوائد تدّون منظمة السياحة  .205

المنشورات الُمباعة للموّزعين، وعن اإللتزامات المترتبة على المنظمة عندما يكون من المرّجح تدفّق الموارد، وعن رّد 

االحتياطية إلى التجارب ى المخّصصات األرصدة غير المصروفة للمشاريع المغلقة للجهات المانحة. ويستند مستو

 السابقة. 

  الخصوم األخرى – 18المالحظة 

     الخصوم األخرى

   باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 24.413,79 50.424,20 الخصوم األخرى

 24.413,79 37.955,18 الخصوم الجارية األخرى  

 6.630,74 3.789,18 خصوم اإليجار التمويلي    

http://www.unjspf.org/
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 17.783,05 34.166,00 الخصوم الجارية األخرى المتفّرقة    

 0,00 12.469,02 الخصوم غير الجارية األخرى   

 0,00 12.469,02 خصوم اإليجار التمويلي    

)المبالغ المستحقة الدفع المشتركة بين  الخصوم المتفّرقةتحت بند الخصوم األخرى،  ،مة السياحة العالميةتدّون منظ .206

 وخصوم التأجير التمويلي.  الفئات(

 التأجيرات التمويلية

م الجدول أدناه تحليالً للفارق بين الحّد األدنى  .207 تملك المنظمة تأجيرات تمويلية آلالت التصوير ذات الحجم الكبير. ويقدِّ

 : للدفعات التأجيرية المستحقة والقيمة الحالية لهذه الدفعات

       اإليجارات التمويلية

 2017األول/ديسمبر  كانون 31في 
         باليورو   

        

الحّد األدنى للدفعات 

 المستحقّة
 القيمة الحالية للحّد األدنى للدفعات الرسوم المالية

 16.258,20 0,00 16.258,20 اإللتزامات المتعلقة باإليجار التمويلي

 

 3.789,18 0,00 3.789,18 أقل من سنة واحدة

  

 5وأقل من  أكثر من سنة واحدة

 12.469,02 0,00 12.469,02 سنوات

مة عند فسخ ية إلى المنظ. وال تنتقل الملكلُمستأجرةفي إطار هذه األصول ا واجبة اإلستالمال توجد دفعات تأجير فرعي  .208

 . اإليجار، وال توجد أّي خيارات لشراء المعّدات في هذا الوقت

 صافي األصول/ رأس المال - 19المالحظة 

               بالتفصيل -ت في صافي األصول/رأس المال التغيّرا

 2017كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 باليورو       
        

      

الفائض 

المتراكم 

 المقيّد

الفائض 

المتراكم 

 غير المقيّد

إجمالي 

الفائض 

 الفائض المتراكم

صندوق 

رأس 

المال 

 المتداول

احتياطي 

 اإلستبدال

تياطي إح

الطوارئ 

 الخاص

مجموع 

صافي 

 األصول

 31/12/2017صافي األصول، 
7.476.585,

48  

-

12.589.355

,45  

-

5.112.769,

97  

 

2.798.121

,37  

1.191.962

,75  

485.419

,96 

-

1.270.319,

04 

 

لة مباشرةً   اإليرادات/النفقات الُمسجَّ
        

  

  151.890,87  74,39- صافي التغيّر في اإلحتياطيات
151.816,4

8  

  

-

137.637,3
2  

-

14.179,
16  0,00  

  

  420,00-  1.200,00  1.620,00- تعديالت أخرى

    

-420,00  

 

لة مباشرًة في  صافي اإليرادات/النفقات الُمسجَّ
  153.090,87  1.694,39- صافي األصول

151.396,4

8  
 

0,00  

-
137.637,3

2  

-
14.179,

16  -420,00  

  

 رةنتيجة الفت
   

-

2.427.370,

31  
   

-

2.427.370,

31  

  

 التحويالت المباشرة من النتيجة

-

1.581.407,

20  

-

970.417,54  

-

2.551.824,

74  

2.427.370,

31  0,00  

124.454,4

3  0,00  0,00  

  

 تعديالت أخرى في الفائض المتراكم

-

144.000,0

0  144.000,00  0,00  
    

0,00  

 

ل للفترةإجمالي الفائض الُمس  جَّ

-

1.725.407,

20  

-

826.417,54  

-

2.551.824,

74  0,00  0,00  

124.454,4

3  0,00  

-

2.427.370,

31  

 31/12/2017صافي األصول، 
5.749.483,

89  

-

13.262.682

-

7.513.198,0,00  

2.798.121

,37  

1.178.779

,86  

470.335

,76  

-

3.065.961,
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,12  23  24  

منظمة السياحة العالمية من: )أ( الفائض المتراكم غير المقيّد )عجز(، و)ب( الفائض المتراكم يتألّف الفائض المتراكم ل .209

لة من الجهات المانحة والُمحتَجزة لتُستخَدم  المقيّد. ويقوم األخير بشكٍل رئيسي على األرصدة المتعلقة بالمشاريع الُمموَّ

 . والتي تُعتبَر بالتالي مقيَّدة في مشاريع محّددة معيّنة وفي إطار تكاليف دعم المشاريع،

تأّسس صندوق رأس المال المتداول بمبالغ وألغراٍض تحّددها الجمعية العامة .210
28

ل من خالل اشتراكات  . وهو يُموَّ

األعضاء التي تُسّدد وفقًا لجدول اإلشتراكات على النحو الُمحدَّد من قبل الجمعية العامة، ومن خالل أّي تحويٍل آخر من 

رأس المال تجيز الجمعية استخدامه في هذا الصدد صافي قيمة
29

 . 

وباإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل اإلحتياطيات القانونية احتياطي اإلستبدال .211
30
واحتياطي الطوارئ  

الخاص
31
 . اللذين تأّسسا وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية لمنظمة السياحة العالمية 

العالمية المكاسب والخسائر اإلكتوارية المرتبطة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة مباشرةً في تدّون منظمة السياحة  .212

ل على هذا األساس  بيان التغيّرات في صافي األصول/ رأس المال. وتُجرى التقييمات االكتوارية كّل سنتَين، فتُسجَّ

 . المكاسب والخسائر اإلكتوارية

 اإليرادات – 20المالحظة 

     داتاإليرا

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 22.538.535,55 20.340.587,71 اإليرادات

 13.584.888,64 13.627.323,00 اشتراكات األعضاء المقّررة    

 4.953.512,82 2.256.928,00 المساهمات األخرى، بعد خصم التخفيض   

 5.035.585,17 2.482.982,36 المساهمات الطوعية       

 92.000,00 92.000,00 مساهمات الصناديق اإلستئمانية       

 0,00 178.806,57 تكاليف دعم المشاريع        

 174.072,35- 496.860,93- التخفيض في إيرادات المساهمات      

 303.956,40 432.997,69 إيرادات المنشورات، بعد خصم الحسومات والعائدات    

 359.077,55 513.372,95 منشورات إيرادات ال      

 55.121,15- 80.375,26- الحسومات والعائدات       

 90.530,96 0,00 فروقات صرف العمالت    

 3.605.646,73 4.023.339,02 اإليرادات األخرى    

 2.829.417,13 3.358.470,03 المساهمات العينية       

 2.125.864,17 2.185.528,41 منح استخدام للمباني/المعّدات        

نَح السفر          703.552,96 1.172.941,62 م 

 776.229,60 664.868,99 اإليرادات المتفّرقة      

 35.911,57 21.041,46 اإليرادات من الودائع واالستثمارات       

 740.318,03 643.827,53 متفّرقات أخرى         

ن اإل .213 ة كإيرادات في بداية السنة التي تُنَسب إليها في فترة ميزانية السنتَين ذات الصلةشتراكات المقّررتُدوَّ
32

 . 

                                                           
 )ب( 10.2)أ( و10.2النظام المالي،  28
 )ج( 10.2النظام المالي،  29
لة  30  VI.23إلى  VI21القواعد المالية المفص 
لة  31  VI.28إلى  VI24القواعد المالية المفص 

  II. 1لنظام المالي، المرفق ا 32
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ن المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية كإيرادات عند توقيع إتفاق  .214 الصلة، ما عدا تلك التي  التمويل الُملزم ذيتُدوَّ

تكاليف  هذه اإليرادات تشملية الدولية للقطاع العام. تنطوي على شروط أداء على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسب

دعم المشاريع
33
بعد خصم المخّصص الخاص باإلعادة إلى الجهات المانحة ورّد األموال لها وهي مبيّنة بالقيمة الصافية  

 . )بند التخفيض في إيرادات المساهمات(

 . مة الذي يدّر إيرادات تبادلية ماديةمنظالمية هو النشاط الوحيد في المة السياحة العإن بيع منشورات منظ .215

 صرف العمالت.   فروقاتصرف العمالت من الفرق بين المكاسب والخسائر على  فروقاتتتألّف  .216

تتلقّى منّظمة والمساهمات العينية. وتطبيق مخّصصات األعضاء تضم اإليرادات األخرى اإليرادات المتفرقة التي تشمل  .217

، وعلى شكل نفقات رمزينية على شكل جواز استخدام المباني مقابل إيجار صفري أو السياحة العالمية تبّرعات عي

ة على مباٍن مماثلة، في حين المستحقة لإليجار عادلال السوقية استخدام المباني بحسب القيمة ويتم تقييمة. دفوعالسفر الم

إلى البدالت  إستناداً ، و)ب(  يران الممنوحةلة لكلفة تذكرة الطعادال السوقية نفقات السفر )أ( بحسب القيمة يتم تقييم

ن هذه المساهمات العينيواليومية لنفقات السفر األخرى.  ن أيضاً تُدوَّ  . مقابلة لها نفقاتٌ  ة كإيرادات، في حين تُدوَّ

  :الحق الممنوح في استخدام المباني ما يلييشمل كما  .218

في مدريد، إسبانيا، وفقاً لإلتفاقات الُمبَرمة بين المنظمة مبنى المقر الرئيسي لمنظمة السياحة العالمية الواقع     (أ )

وحكومة إسبانيا
34

ب المعّدل التجاري إليجار مبنى المقر الرئيسي للمنظمة من خالل عملية تقييم  . وقد احتُس 

، ثّم ُعدِّل بموجب التغيّر في مستوى اإليجارات في المنطقة التجارية في مدريد2013مستقلة في العام 
35
 ؛

ب اإلتصال التابع لمنظمة السياحة العالمية في جنيف الذي يُحتَسب معدل إيجاره التجاري باإلستناد إلى مكت (ب )

  .مستوى اإليجارات في جنيف

  

                                                           
33

، تّم اإلفصاح ضمن فئة 2016كانون األّول/ديسمبر  31سياحة العالمية والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في في التقرير المالي لمنّظمة ال  

 يورو.  252.020.05"اإليرادات األخرى" عن إيرادات تكاليف دعم المشاريع البالغة 
34
من اإلتفاقية بين منظمة السياحة العالمية وإسبانيا بشأن الوضع  24المادة اإلتفاق الخاص بشأن مبنى المقر الرئيسي لمنظمة السياحة العالمية، بموجب  

 القانوني للمنظمة في إسبانيا. 
35
 2017عن الربع الثالث من عام ، Cushman& Wakefield"، مدريد/إسبانيا، الصادر عن Office Market Snapshotأنظر تقرير " 

(www.cushmanwakefield.com.)  
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  النفقات – 21المالحظة 

     النفقات

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 22.151.793,39 22.767.958,02 النفقات

 14.103.944,53 13.707.872,49 قاقات الموظفين األجور والرواتب واستح

 8.836.945,31 8.965.659,95 الموظفون الدائمون  –الرواتب واإلستحقاقات     

 1.405.521,33 1.159.143,00 الموظفون الدائمون  –إستحقاقات ما بعد إنتهاء الخدمة     

 3.861.477,89 3.583.069,54 الموظّفون غير الدائمين  –الرواتب واإلستحقاقات     

 945.006,48 423.748,12 المنح والتحويالت األخرى 

 1.623.504,47 2.442.336,85  السفر  

 919.951,51 1.269.395,23 السفر غير الممنوح     

 703.552,96 1.172.941,62 نفقات السفر الُمتبّرع بها    

 3.940.822,42 4.127.539,25 خرى اللوازم والمواد اإلستهالكية وتكاليف التشغيل األ

 129.412,17 76.959,24  لإلستهالك المواد القابلة    

 556.194,64 610.884,29 اللوازم والمواد اإلستهالكية وغيرها     

 71.375,76 65.719,83 نفقات النشر     

 2.152.374,12 2.277.298,06 نفقة اإليجار )بما في ذلك نفقة اإليجار العينية(     

 26.509,95 91.769,65 نفقة اإليجار         

 1.271.306,96 1.261.053,39 نفقة اإليجار العينية         

 854.557,21 924.475,02 إيجار المقر        

 1.031.465,73 1.096.677,83 الخدمات التعاقدية     

 0,00 658.766,34 فروقات صرف العمالت 

 74.941,29 79.416,44 ك اإلستهالك واإلهال

 71.618,82 65.395,61 الممتلكات والمباني والمعّدات  –اإلستهالك وانخفاض القيمة     

 3.322,47 8.085,32 األصول غير المادية  –اإلهالك وانخفاض القيمة     

 0,00 5.935,51 المنشورات  –انخفاض القيمة     

 1.463.574,20 1.328.278,53 النفقات األخرى 

 1.418.009,79 1.204.843,26 اعتمادات الحسابات غير مضمونة التحصيل     

 14.735,23 12.681,44 التكاليف المصرفية     

 30.829,18 110.753,83 متفّرقات أخرى     

 فين ألجور والرواتب واستحقاقات الموظا

ين الدائمين المرتبطة باألجور والرواتب تشمل األجور والرواتب واستحقاقات الموظفين: )أ( نفقات الموظف .219

واإلستحقاقات والحركات في الخصوم اإلكتوارية الخاصة بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة، واإلجازة السنوية 

المتراكمة، واستحقاقات نهاية الخدمة، و)ب( تكلفة التعاقد مع المساهمين واإلستشارين وغيرهم من مقّدمي من الخدمات 

 . بما في ذلك التأمين الصحي لهمالمؤقتة، 

 المنح والتحويالت األخرى 

يشمل هذا البند: )أ( النفقات الخاصة بالتدريب الخارجي والندوات والتي تتألّف بشكٍل أساسي من تكاليف السفر وبدل  .220

ات في األنشطة اإلقامة اليومية للمشاركين، و)ب( التعاون التقني والمنح التي تمثّل إعانات ورعايات، و)ج( المساهم

 . المشتركة لألمم المتحدة، و)د( المساهمات األخرى

 السفر 

تكاليف السفر هي لموظفي منظمة السياحة العالمية والمساهمين والمستشارين وغيرهم من مقّدمي الخدمات المؤقتة وهي  .221

 . تتعلّق بشكٍل رئيسي بالنقل ونفقات بدل اإلقامة اليومية
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 كية وتكاليف التشغيل األخرى ستهالاللوازم والمواد اإل

التي ال تستوفي معايير الرسملة  جهيزات الثابتةستهالك، واألثاث والتلعنوان بنود المعّدات القابلة لإلهذا ا يشمل .222

في ذلك السلع العينية الموهوبة( باإلضافة إلى بنود البرمجيات القابلة لإلستهالك كممتلكات ومباني ومعّدات )بما 

 . تستوفي معايير الرسملة كأصوٍل غير ماديةوالرخص التي ال 

تشمل اللوازم والمواد اإلستهالكية وغيرها المكاتب واللوازم األخرى، والتأمينات، وصيانة المرافق وتصليحاتها،  .223

 . والضيافة، وتكاليف التشغيل األخرى

 ة بإصدار المنشورات. رتبطتشمل نفقات النشر التكاليف الم .224

يف إيجار المباني، بما في ذلك النفقة المرتبطة بالمساهمة العينية المتصلة بالمباني والُمقدَّمة إلى تمثل نفقة اإليجار تكال .225

 . منظمة السياحة العالمية بكلفٍة صفرية أو رمزية

تمثل الخدمات التعاقدية النفقات التي ترتبط بتوظيف منظمة السياحة العالمية لطرٍف ثالث مقابل القيام بأعماٍل لصالح  .226

 . نظمة. وتشمل أبرز فئات هذه األنواع من الترتيبات الخدمات المهنية واألبحاثالم

 ستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة اإل

ستهالك في الممتلكات والمباني والمعّدات وزيع المنهجي للمبالغ القابلة لإلستهالك هو النفقة السنوية الناتجة عن التاإل .227

لإلهالك في األصول  للمبلغ القابلالمنهجي  وزيعهو النفقة السنوية الناتجة عن التفاإلهالك أما أثناء عمرها اإلنتاجي. 

 . غير المادية أثناء عمرها اإلنتاجي

 . من منشورات المخزوناتانخفاض قيمة الممتلكات والمباني والمعّدات، واألصول غير المادية، وويشمل هذا البند أيضاً  .228

 النفقات األخرى 

ت غير مضمونة التحصيل التغيّرات في مخّصص الحسابات غير مضمونة التحصيل لإلشتراكات تمثّل نفقة الحسابا .229

المقّررة، والمساهمات في صندوق رأس المال المتداول، والمساهمات الطوعية، ومساهمات الصناديق اإلستئمانية. كما 

 . تشكل مبلغاً لحسابات المنشورات المستحقة القبض وغير مضمونة التحصيل

 من الرسوم المصرفية والنفقات المتفّرقة. شكٍل أساسي النفقات األخرى ب ألفتت .230
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 الميزانية العادية –بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية  – 22المالحظة 

   تسوية األداء المالي مع نتيجة الميزانية للميزانية العادية

 2017كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية 
   باليورو 

  31/12/2017 

 2.427.370,31- المالي في بيان األداء المالي العجز

 1.303.425,49- الفروقات في الكيانات  

 6.774.941,23 زائد: إيرادات   

 5.406.624,69 صناديق أخرى غير الصندوق العام )صندوق رأس المال المتداول والصناديق اإلستئمانية(     

 1.368.316,54 صندوق العاممشاريع أخرى ضمن ال     

 8.078.366,72 ناقص: نفقات   

 6.922.357,95 صناديق أخرى غير الصندوق العام )صندوق رأس المال المتداول والصناديق اإلستئمانية(     

 1.156.008,77 مشاريع أخرى ضمن الصندوق العام     

 1.749.963,41- الفروقات الناشئة عن األساس المحاسبي  

 2.414.283,18 زائد:   

 2.255.814,26 )أ( إيرادات غير ُمدرجة في الميزانية العامة   

 124.454,43 )ب( تحويل ُمدرج في الميزانية إلى احتياطي اإلستبدل   

 34.014,49 )ج( التزامات ُمدرجة في الميزانية متصلة الممتلكات والمباني والمعدات واألصول غير المادية واإليجار التمويلي  

 4.164.246,59 ناقص:   

 4.020.246,59 )أ( نفقات غير ُمدرجة في الميزانية العامة  

 144.000,00 )ب( تحويالت ُمدرجة في الميزانية من صافي األصول  

 626.018,59 نتيجة الميزانية في بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية

المبالغ الفعلية الُمقدَّمة على أساس المقارنة  إنيير المحاسبية الدولية للقطاع العام، من المعا 24لما يقتضيه المعيار  وفقاً  .231

بالميزانية تخضع، عندما ال تَُعّد البيانات المالية والميزانية على أساٍس مشابه، لتسويٍة للمبالغ الفعلية الُمقدَّمة في البيانات 

 . المالية، مع تحديد أّي فروقات

ذت الفروقات التالية بعين اإلعتبار وحرصاً على تسوية .232  : بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية مع بيان األداء المالي، أُخ 

 الفروقات في الكيانات   (أ )

ة المشاريع أو األموال أو الكيانات التي أُبل غ عنها مع  تبرز هذه الفروقات عندما تستثني الميزانية العادية الُمقرَّ

الية. وفي منظمة السياحة العالمية، إن صندوق المساهمات الطوعية والصناديق اإلستئمانية ذلك في البيانات الم

ة  . ومشاريع الميزانية غير العادية ضمن الصندوق العام ال تشّكل جزءاً من الميزانية العادية الُمقرَّ

 الفروقات في األساس المحاسبي  (ب )

ة على أساٍس مغاي ر لألساس المحاسبي. وتَُعد الميزانية تبرز هذه الفروقات عندما تَُعد الميزانية العادية  الُمقرَّ

العادية في منظمة السياحة العالمية على أساس اإلستحقاق المعّدل، في حين تَُعد البيانات المالية على أساس 

 م. اإلستحقاق الكامل بما يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا

ة الميزانية )بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية( مع األداء المالي )بيان األداء وحرصاً على تسوية نتيج

المالي(، تُحَذف العناصر غير االستحقاقية في الميزانية العادية )مثالً، تُدرج الممتلكات والمعدات في الميزانية 

 . اسبيفي الفترة التي يُخطط فيها لتسديد المدفوعات( كفروقات في األساس المح

 الفروقات في التوقيت  (ج )

فترة التقرير المعتمدة في البيانات المالية. وما من عندما تختلف فترة الميزانية عن تحصل هذه الفروقات 

 .اختالفاٍت على مستوى الفترات الزمنية في منظمة السياحة العالمية
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 الفروقات في التقديم      (د )

ة وخطط التصنيف الُمعتَمدة في بيان األداء المالي وبيان مقارنة تُعزى هذه الفروقات إلى اإلختالفات في الصيغ

الميزانية والمبالغ الفعلية. ويُشار إلى أن بيان األداء المالي في منظمة السياحة العالمية يُصنَّف بحسب طبيعته، 

ثير المالي لهذا في حين يُصنَّف بيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية بحسب مجموعات البرامج. ولكنَّ التأ

 .اإلختالف في العرض يبقى صفرياً 

 طوارئااللتزامات وال - 23المالحظة 

 لتزامات القانونية اإل

لمنظمة السياحة العالمية إلتزاماٌت معلّقة ترتبط بالتكاليف التشغيلية وترد بصورٍة أساسية على شكل عقوٍد صادرة  .233

ن في البيانات المالية كمصروف ل على الميزانية وأوامر شراء ستُدوَّ ات عند التنفيذ في السنوات المالية المقبلة وتُسجَّ

 : ، بلغت اإللتزامات القانونية ما يلي2017كانون األول/ديسمبر  31السنوية ذات الصلة. وبتاريخ 

   لتزامات القانونية اإل

   باليورو 

  31/12/2017 

 1,598,530.00 اإللتزامات القانونية

 التشغيلي  ريجاالتزامات اإل

تدخل منظمة السياحة العالمية في ترتيبات اإليجار التشغيلي من أجل استخدام مباني المكاتب بشكٍل رئيسي، ومن أجل  .234

 : استخدام معّدات التصوير والطباعة. أما الحّد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية للفترات التالية فهو

     التشغيلية  يجاراتاإل

         باليورو 

        31/12/2017 31/12/2016 

 126.472,97 113.547,27  اإليجار التشغيليلتزامات إ

 

 46.336,81 72.015,15 سنة واحدة  أقل من

 80.136,16 41.532,12 سنوات  5 أقل منسنة واحدة و أكثر من  

 محتملةالخصوم ال

ئة عن اإلجراءات والمطالبات القانونية من المحتمل ، ما من خصوم طارئة ناش2017كانون األول/ديسمبر  31بتاريخ  .235

 . أن تنتج عنها خصوم كبيرة لمنظمة السياحة العالمية

  محتملةاألصول ال

 ، ما من أصول محتملة تعتمد على األحداث المستقبلية. 2017كانون األّول/ديسمبر  31في  .236

 شطوباتموال على سبيل الهبةالخسائر والمدفوعات  – 24المالحظة 

     والمشطوباتوالمدفوعات على سبيل الهبة لخسائر ا

     باليورو

  31/12/2017 31/12/2016 

 17.579,44 103.037,21 الخسائر والمدفوعات على سبيل الهبة والمشطوبات

 17.579,44 103.037,21 الخسائر والشطوبات   

أن يدفع اإلكراميات التي يرى أن مصلحة المنظمة  من النظام المالي على ما يلي: "لألمين العام 5. 13تنص المادة  .237

 تقتضيها بشرط أن يُدَرج بيان بهذه المدفوعات في حسابات المنظمة". 
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من النظام المالي على ما يلي: "لألمين العام أن يأذن، بعد إجراء تحقيٍق واٍف، بشطب خسائر نقدية  4. 13تنّص المادة  .238

 ". بياناً بها مع الحسابات التي تُقدَّم إلى مراجعي الحسابات الخارجيينأو مواد أو أصول أخرى، بشرط أن يقّدم 

، لم تترتّب على منظمة السياحة 2017كانون األّول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير لغاية  1خالل الفترة الممتدة من  .239

لمشروع المشترك فيما تتصل العالمية أي مدفوعات على سبيل الهبة. وتمثل الخسائر الخسارة في قيمة اإلستثمار في ا

ة المتعّذر تحصيلها التي تم تحليلها على أساس كل حالة على حدة  .المشطوبات بالمبالغ المستحقة المقرَّ

 . 2017مفترض في العام  غشأو  غشأّي حاالت  لم يُبلّغ عن .240

 وموظفي اإلدارة الرئيسييناألطراف ذات العالقة ب المتصلة فصاحاتاإل – 25المالحظة 

  واألطراف ذات العالقة اإلداريةجهزة األ

تُدار منظمة السياحة العالمية من خالل جمعيٍة عامة تتألّف من ممثلي األعضاء الفاعلين والمشاركين في المنظمة. وهم  .241

 . ال يتلقّون أّي أجر من المنظمة

احد لكّل خمسة أعضاء فاعلين. وعضو  معدلتنتخب الجمعية العامة األعضاء الفاعلين الذين يشّكلون المجلس التنفيذي ب .242

كقاعدٍة عامة، ال تدفع وويجتمع مّرتين في السنة.  العالميةويتولّى المجلس التنفيذي اإلدارة العامة لمنظمة السياحة 

 .واجباتهم كأعضاء عند أداءن األعضاء الفاعلو يتكبّدهاالمنظمة لتغطية تكاليف السفر أو أي تكاليف أخرى 

ء الفاعلين بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال يُعتبَرون ضمن موظّفي اإلدارة يُعيَّن ممثلو األعضا .243

 . الرئيسيين في المنظمة على النحو الُمحدَّد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

يير المحاسبية الدولية من المعا 20إن الطرف ذات العالقة الوحيد المرتبط بالمنظمة بحسب المعنى المقصود في المعيار  .244

، قّدمت منظمة السياحة 2017للقطاع العام )اإلفصاح المتصل باألطراف ذات العالقة( هو مؤسسة تيميس. وخالل عام 

 يورو كمنحٍة سنوية لمؤسسة تيميس. 109,000 العالمية

 فو اإلدارة الرئيسيونموظ

وما فوق ويملكون السلطة والمسؤولية  D2فون من رتبة موظفو اإلدارة الرئيسيون في منظمة السياحة العالمية هم الموظ .245

للتخطيط ألنشطة المنظمة وتوجيهها وضبطها. ويضم موظفو اإلدارة الرئيسيون في منظمة السياحة العالمية األمين 

 . العام، والمدراء التنفيذيين، ومدير اإلدارة

صافي الرواتب، تسوية مقّر العمل، واإلستحقاقات  يشمل األجر الكلي الذي يُدفَع لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: .246

 . والعالوات، فضالً عن حصة المعاش التقاعدي التي تدفعها المنظمة واشتراكات التأمين الصحي

             فو اإلدارة الرئيسيون موظ

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31في 
             باليورو      

  

 عدد األفراد
الراتب وتسوية 

 مقّر العمل

ستحقاقات اإل

 والعالوات

معاش ال

التقاعدي وخطط 

 يالتأمين الصح

 األجر الكلّي
لف السُ 

 المستحقة

  0,00  1.377.832,57  314.730,46  127.328,65  935.773,46 6 موظفو اإلدارة الرئيسيون 

الخدمة بالمستوى نفسه كالموظفين إن موظفي اإلدارة الرئيسيين مؤهلون أيضاً للحصول على استحقاقات ما بعد نهاية  .247

اآلخرين. كما أن موظفي اإلدارة الرئيسيين في منظمة السياحة العالمية هم مشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات 

 . التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
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والنظام المالي للقواعد المالية عالوات، وفقاً وال ي تلك التي تُقدَّم مقابل الراتب واالستحقاقاتلَف هالسُ  .248
36

تتوفر السلَف . و

 . مة السياحة العالميةلجميع موظفي منظوالعالوات  مقابل الراتب واالستحقاقات

 

  

                                                           
لة القواعد المال 36  VI.13ية المفص 
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 غير الُمراَجعة المرافق

  صال: معلومات اإلتاألول مرفقال

 العنوان   اإلسم 

UNWTO منظمة السياحة العالمية Capitán Haya 42. Madrid, Spain 

 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United 100 آون هيويت   الخبير اإلكتواري

States of America  

 

 Banco Sabadell  Pº de la Castellana 135. Madrid, Spain المصرف الرئيسي 

مراجع الحسابات 

 الخارجي

Intervención General de la 

Administración del Estado, 

Spain 

Maria de Molina 50. 28006 Madrid, Spain 
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 الميزانية العادية –عتمادات اإل وفق ا لهيكلية البرامج وتحويالت المنقّحةاإلعتمادات : المرفق الثاني

  تي أعّدها األمين العام( وبحسب هيكلية البرامج الجديدة الXXII) A/RES/688كما تّم إقرارها بموجب الوثيقة  2017للسنة المنتهية  المنقّحةاإلعتمادات 

 

                     بحسب البرامج الرئيسية والبرامج  2017اإلعتمادات المقّرة لسنة 

 2017كانون األّول/ديسمبر  31بتاريخ 

                               باليورو             

   وفق ا للهيكلية الجديدة المقترحة من قبل األمين العام  2017اإلعتمادات المنقّحة لسنة            A/RES/688(XXII)المقّرة بموجب الوثيقة  2017اإلعتمادات لسنة 

      

  )باليورو( 1 اإلعتمادات     

     

  )باليورو( 2 اإلعتمادات    

 P G البرامج الرئيسية / البرامج 

تكاليف 

 P G رامج البرامج الرئيسية / الب المجموع تكاليف أخرى  الموظّفين 

تكاليف 

 المجموع تكاليف أخرى  الموظّفين 

                                  

 المجموع اإلجمالي 

 

106 

      

106 

 المجموع    
  

 المجموع  13.492.000 3.692.000 9.800.000 51 55
 

55 51 9.800.000 3.692.000 13.492.000 

                 

 
 2.201.000 546.000 1.655.000 7 13 ألف عالقات األعضاء 

   
13 7 1.655.000 546.000 2.201.000 

  

    A01 477.000 120.000 357.000 1 3 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا 

 

    A01 477.000 120.000 357.000 1 3 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا 

  

    A02 355.000 120.000 235.000 1 2 البرنامج اإلقليمي، القارة األمريكية 

 

    A02 355.000 120.000 235.000 1 2 البرنامج اإلقليمي، القارة األمريكية 

  

    A03 477.000 120.000 357.000 1 3 البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحيط الهادئ 

 

    A03 477.000 120.000 357.000 1 3 البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحيط الهادئ 

  

    A04 304.000 69.000 235.000 1 2 البرنامج اإلقليمي، أوروبا 

 

    A04 304.000 69.000 235.000 1 2 البرنامج اإلقليمي، أوروبا 

  

    A05 304.000 69.000 235.000 1 2 البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط 
 

    A05 304.000 69.000 235.000 1 2 البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط 

  

    A06 )284.000 48.000 236.000 2 1 األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف 

 

    A06 )284.000 48.000 236.000 2 1 األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف 

 

 3.569.000 881.000 2.688.000 13 16 باء البرامج التشغيلية

   

15 13 2.566.000 881.000 3.447.000 

  

    B01 589.000 110.000 479.000 2 3 احية المستدامةالتنمية السي 

 

    B01 589.000 110.000 479.000 2 3 التنمية السياحية المستدامة 

  

    B02 493.000 79.000 414.000 3 2 التعاون التقني 
 

    B02 493.000 79.000 414.000 3 2 التعاون التقني 

  

B03   1.089.000 252.000 837.000 4 5 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة 

 

B03  1.089.000 252.000 837.000 4 5 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة 

  

B04  345.000 44.000 301.000 1 2 إدارة المقاصد والجودة 

 

B04 223.000 44.000 179.000 1 1 إدارة المقاصد والجودة 

  
B05  222.000 44.000 178.000 1 1 اآلداب والمسؤولية االجتماعية 

 
B05 222.000 44.000 178.000 1 1 اآلداب والمسؤولية االجتماعية 

  

B06 )122.000 122.000 0 0 0 التعليم والتدريب )مؤّسسة تيميس 

 

B06 . 122.000 122.000 0 0 0 التعليم والتدريب  –مؤّسسة تيميس 

  

B07  426.000 125.000 301.000 1 2 العالقات المؤّسسية وحشد الموارد 

 

B07 426.000 125.000 301.000 1 2 العالقات المؤّسسية وحشد الموارد 

  
B08  211.000 33.000 178.000 1 1 المشاريع الميدانية الخاّصة 

 
B08 211.000 33.000 178.000 1 1 المشاريع الميدانية الخاّصة 

  

B09  72.000 72.000 0 0 0 مكاتب اإلتصال التابعة للمنظمة 

 

B09  72.000 72.000 0 0 0 مكاتب اإلتصال التابعة للمنظمة 

 

 4.341.000 708.000 3.633.000 15 19  المباشر لألعضاء  –جيم الدعم 

   

20 15 3.755.000 708.000 4.463.000 

  

    C01 887.000 163.000 724.000 2 5 خدمات المؤتمرات 

 

    C01 887.000 163.000 724.000 2 5 خدمات المؤتمرات 

  

    C02 2.791.000 352.000 2.439.000 9 12 اإلدارة 
 

    C02 2.913.000 352.000 2.561.000 9 13 اإلدارة 

  

    C03 663.000 193.000 470.000 4 2 اإلتصاالت والمنشورات 

 

    C03 663.000 193.000 470.000 4 2 اإلتصاالت والمنشورات 

 

 3.381.000 1.557.000 1.824.000 16 7 اء غير المباشر لألعض –دال الدعم 

   

7 16 1.824.000 1.557.000 3.381.000 

  
D01   523.000 166.000 357.000 2 2 الميزانية والمالية 

 
D01   523.000 166.000 357.000 2 2 الميزانية والمالية 

  

D02   462.000 105.000 357.000 2 2 الموارد البشرية 

 

D02  462.000 105.000 357.000 2 2 بشرية الموارد ال 

  

D03   767.000 353.000 414.000 3 2 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

D03  767.000 353.000 414.000 3 2 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  
D04   1.329.000 633.000 696.000 9 1 الخدمات العامة 

 
D04  1.329.000 633.000 696.000 9 1 الخدمات العامة 

    D05   300.000 300.000 0 0 0 المخّصصات   D05  300.000 300.000 0 0 0 المخّصصات 

 مالحظات:

والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر ، CE/103/7(a)في الوثيقة  CE/DEC/8(CIII)الُمحدَّثة المقّرة بموجب المقّرر  والهيكلية، A/21/8(I)(b)في الوثيقة  A/RES/651(XXI)التحويالت. وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات المقّرة في األساس بموجب القرار   قبل 1              
CE/DEC/8(CIV)  في الوثيقة CE/104/7(a) ، ّة بموجب المقّرر والهيكلية المحّدثة المقرCE/DEC/8(CV)  في الوثيقةCE/105/5(b) ّة بموجب القرار ، والهيكلية المحّدثة المقرA/RES/688(XXII)  في الوثيقةA/22/10(II) . 
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والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر ، CE/103/7(a)في الوثيقة  CE/DEC/8(CIII)والهيكلية الُمحدَّثة المقّرة بموجب المقّرر ، A/21/8(I)(b)في الوثيقة  A/RES/651(XXI)قبل التحويالت. وفقًا لهيكلية البرامج واالعتمادات المقّرة في األساس بموجب القرار   2
CE/DEC/8(CIV)  في الوثيقة CE/104/7(a) والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر ،CE/DEC/8(CV)  في الوثيقةCE/105/5(b) والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب القرار ،A/RES/688(XXII)  في الوثيقةA/22/10(II)، ين العام لتعديل الهيكلية. واقتراح األم 

 الميزانية العادية – 2017تحويالت اإلعتمادات للسنة المنتهية 

الميزانية العادية  –تحويالت اإلعتمادات 
1

                     
 

 2017كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
           

                       باليورو
 

   
 اإلنفاق الفعلي     الُمقّرة اإلعتمادات    

 انحراف الميزانية

  
تحويالت 

 اإلعتمادات

 اإلعتمادات المنقّحة

 

            

 تكاليف الموظفين      
تكاليف غير 

 الموظفين
 تكاليف الموظفين المجموع

تكاليف غير 

 الموظفين
 الرصيد إلى من: المجموع

 المجموع
 

9.800.000,00 3.692.000,00 13.492.000,00 8.957.129,40 3.644.258,03 12.601.387,43 890.612,57 -363.988,59 363.988,59 13.492.000,00 890.612,57 

A 2.222.187,16 140.601,75 119.414,59- 21.187,16- 2.222.187,16 592.442,10 1.629.745,06 2.201.000,00 546.000,00 1.655.000,00 1.609.000,00 عالقات األعضاء 

 
    A01 0,00 474.494,25 0,00 2.505,75- 2.505,75 474.494,25 106.962,81 367.531,44 477.000,00 120.000,00 357.000,00 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا 

 
    A02 0,00 354.356,66 0,00 643,34- 643,34 354.356,66 111.326,06 243.030,60 355.000,00 120.000,00 235.000,00 البرنامج اإلقليمي، القارة األمريكية 

 
    A03 0,00 488.853,60 11.853,60 0,00 11.853,60- 488.853,60 108.180,16 380.673,44 477.000,00 120.000,00 357.000,00 البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحيط الهادئ 

 
    A04 0,00 419.546,22 115.546,22 0,00 115.546,22- 419.546,22 189.184,37 230.361,85 304.000,00 69.000,00 235.000,00 البرنامج اإلقليمي، أوروبا 

 
    A05 0,00 317.201,93 13.201,93 0,00 13.201,93- 317.201,93 76.788,70 240.413,23 304.000,00 69.000,00 235.000,00 البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط 

 
    A06 0,00 167.734,50 0,00 116.265,50- 116.265,50 167.734,50 0,00 167.734,50 284.000,00 48.000,00 236.000,00 سبون )شبكة المعارف(األعضاء المنت 

B   3.425.812,84 137.806,75 158.993,91- 223.580,28 3.223.419,72 879.835,91 2.343.583,81 3.447.000,00 881.000,00 2.566.000,00 2.615.000,00 البرامج التشغيلية 

 
    B01 0,00 605.085,58 16.085,58 0,00 16.085,58- 605.085,58 97.906,99 507.178,59 589.000,00 110.000,00 479.000,00 التنمية السياحية المستدامة 

 
    B02 5.465,76 493.000,00 0,00 0,00 5.465,76 487.534,24 46.343,81 441.190,43 493.000,00 79.000,00 414.000,00 التعاون التقني 

 
    B03  143.059,18 930.006,09 0,00 158.993,91- 302.053,09 786.946,91 210.919,64 576.027,27 1.089.000,00 252.000,00 837.000,00 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة 

 
    B04 0,00 282.813,38 59.813,38 0,00 59.813,38- 282.813,38 71.575,42 211.237,96 223.000,00 44.000,00 179.000,00 إدارة المقاصد والجودة 

 
    B05 0,00 262.206,57 40.206,57 0,00 40.206,57- 262.206,57 74.140,81 188.065,76 222.000,00 44.000,00 178.000,00 والمسؤولية اإلجتماعية اآلداب 

 
    B06 12.454,86 122.000,00 0,00 0,00 12.454,86 109.545,14 109.545,14 0,00 122.000,00 122.000,00 0,00 ؤّسسة تيميس(التعليم والتدريب )م 

 
    B07 8.951,95 426.000,00 0,00 0,00 8.951,95 417.048,05 119.423,45 297.624,60 426.000,00 125.000,00 301.000,00 العالقات المؤّسسية وحشد الموارد 

 
    B08 32.461,37 211.000,00 0,00 0,00 32.461,37 178.538,63 56.279,43 122.259,20 211.000,00 33.000,00 178.000,00 المشاريع الميدانية الخاصة 

 
    B09 0,00 93.701,22 21.701,22 0,00 21.701,22- 93.701,22 93.701,22 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 مكاتب اإلتصال التابعة للمنظمة 

C   4.463.000,00 48.473,57 48.473,57- 122.020,92 4.340.979,08 880.980,02 3.459.999,06 4.463.000,00 708.000,00 3.755.000,00 3.433.000,00 الدعم المباشر لألعضاء 

 
    C01 92.169,77 838.526,43 0,00 48.473,57- 140.643,34 746.356,66 160.967,22 585.389,44 887.000,00 163.000,00 724.000,00 خدمات المؤتمرات 

 
    C02 0,00 2.961.473,57 48.473,57 0,00 48.473,57- 2.961.473,57 453.209,45 2.508.264,12 2.913.000,00 352.000,00 2.561.000,00 اإلدارة 

 
    C03 29.851,15 663.000,00 0,00 0,00 29.851,15 633.148,85 266.803,35 366.345,50 663.000,00 193.000,00 470.000,00 اإلتصاالت والمنشورات 

D    3.381.000,00 37.106,52 37.106,52- 566.198,53 2.814.801,47 1.291.000,00 1.523.801,47 3.381.000,00 1.557.000,00 1.824.000,00 1.893.000,00 الدعم غير المباشر لألعضاء 

 
   D01 0,00 560.106,52 37.106,52 0,00 37.106,52- 560.106,52 224.016,01 336.090,51 523.000,00 166.000,00 357.000,00 يزانية والماليةالم 

 
   D02  66.419,46 424.893,48 0,00 37.106,52- 103.525,98 358.474,02 75.121,83 283.352,19 462.000,00 105.000,00 357.000,00 الموارد البشرية 

 
   D03 88.533,24 767.000,00 0,00 0,00 88.533,24 678.466,76 281.041,39 397.425,37 767.000,00 353.000,00 414.000,00 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
   D04 381.245,83 1.329.000,00 0,00 0,00 381.245,83 947.754,17 440.820,77 506.933,40 1.329.000,00 633.000,00 696.000,00 الخدمات العامة 

     D05 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00 30.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 المخصصات 

  مالحظات:

 CE/DEC/8(CIV)والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر ، CE/103/7(a)في الوثيقة  CE/DEC/8(CIII)والهيكلية الُمحدَّثة المقّرة بموجب المقّرر ، A/21/8(I)(b)في الوثيقة  A/RES/651(XXI)تُقدَّم هذه المعلومات وفقًا لهكيلية البرامج واإلعتمادات المقّرة في األساس بموجب المقّرر  1

 ، واقتراح األمين العام لتعديل الهيكلية.A/22/10(II)في الوثيقة  A/RES/688(XXII)، والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب القرار CE/105/5(b)ثيقة في الو CE/DEC/8(CV)، والهيكلية المحّدثة المقّرة بموجب المقّرر CE/104/7(a) في الوثيقة 
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 تحويالت اإلعتمادات بين البرامج ضمن الجزء نفسه من الميزانية ومن جزٍء إلى آخر من الميزانية

   الوصف      

 البرنامج الجزء     روباليو التحويل

 1 تحويالت اإلعتمادات بين البرامج ضمن الجزء نفسه من الميزانية

1 -2.505,75 
 

 البرنامج اإلقليمي، أفريقيا A01 عالقات األعضاء  A من

 

-643,34 
 

 البرنامج اإلقليمي، القارة األمريكية A02 عالقات األعضاء  A من

 

-91.209,97 
 

 األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف( A06 عالقات األعضاء  A من

 

94.359,06 
 

 البرنامج اإلقليمي، أوروبا A04 عالقات األعضاء  A إلى

 طُل ب التحويل أساساً لتغطية الزيادة في اإلنفاق بسبب ازدياد األنشطة المنفّذة.  

2 -11.853,60 
 

 األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف( A06 عالقات األعضاء  A من

 

11.853,60 
 

  البرنامج اإلقليمي، آسيا والمحط الهادئ  A03 عالقات األعضاء  A إلى

  
التكاليف الفعلية كل برنامج وطُل ب التحويل لتغطية الزيادة في اإلنفاق على الموظفين بسبب الفرق القائم بين متوسط الكلفة لكل منصب الُمستخدم في احتساب ميزانية 

  للموظفين في البرنامج.

3 -13.201,93 
 

 األعضاء المنتسبون )شبكة المعارف( A06 عالقات األعضاء  A من

 

13.201,93 
 

 البرنامج اإلقليمي، الشرق األوسط A05 عالقات األعضاء  A إلى

  
يف الفعلية للموظفين في انية كل برنامج والتكالطُل ب التحويل لتغطية الزيادة في اإلنفاق بسبب الفرق القائم بين متوسط الكلفة لكل منصب الُمستخدم في احتساب ميز

 البرنامج، باإلضافة إلى الزيادة في األنشطة المنفّذة. 

4 -16.085,58 
 

 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة  B03  البرامج التشغيلية B من

 

16.085,58 
 

 التنمية السياحية المستدامة  B10 البرامج التشغيلية B إلى

  
التكاليف الفعلية يل لتغطية الزيادة في اإلنفاق على الموظفين بسبب الفرق القائم بين متوسط الكلفة لكل منصب الُمستخدم في احتساب ميزانية كل برنامج وطُل ب التحو

 للموظفين في البرنامج.

5 -59.813,38 
 

 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة  B03 البرامج التشغيلية B من

 

59.813,38 
 

 إدارة المقاصد والجودة  B04 البرامج التشغيلية B إلى

  
الفعلية  الفرق القائم بين متوسط الكلفة لكل منصب الُمستخدم في احتساب ميزانية كل برنامج والتكاليفالناشئة في آن عن طُل ب التحويل لتغطية الزيادة في اإلنفاق 

 للموظفين في البرنامج وكذلك عن ازدياد األنشطة المنفّذة.

6 -40.206,57 
 

 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة  B03 البرامج التشغيلية B من

 

40.206,57 
 

 اآلداب والمسؤولية االجتماعية  B05 البرامج التشغيلية B إلى

  
احتساب ميزانية كل برنامج والتكاليف الفعلية  طُل ب التحويل لتغطية الزيادة في اإلنفاق الناشئة في آن عن الفرق القائم بين متوسط الكلفة لكل منصب الُمستخدم في

 للموظفين في البرنامج وكذلك عن ازدياد األنشطة المنفّذة.

7 -21.701,22 
 

 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة  B03 البرامج التشغيلية B من

 

21.701,22 
 

 مكاتب االتّصال التابعة للمنظّمة   B09 البرامج التشغيلية B من

 التحويل أساساً لتغطية الزيادة في اإلنفاق بسبب ازدياد األنشطة المنفّذة.طُل ب   

   الموارد البشرية  D02الدعم غير المباشر لألعضاء                               Dمن                      37.106,52-  8

     الميزانية والمالية  D01                            الدعم غير المباشر لألعضاء   Dإلى                       37.106,52  

 طُل ب التحويل أساساً لتغطية الزيادة في اإلنفاق بسبب ازدياد األنشطة المنفّذة. 

 خدمات المؤتمرات  C01الدعم المباشر لألعضاء                               Cمن                      48.473,57-  9

   اإلدارة  C02الدعم المباشر لألعضاء                               Cإلى                       48.473,57  

 طُل ب التحويل أساساً لتغطية الزيادة في اإلنفاق بسبب ازدياد األنشطة المنفّذة. 

   2تحويالت اإلعتمادات من جزٍء من الميزانية إلى آخر 

10 -21.187,16 
 

 اإلحصاءات واالتّجاهات والسياسة  B03  ج التشغيليةالبرام B من

 

21.187,16 
 

 البرنامج اإلقليمي، أوروبا A04 عالقات األعضاء A إلى

 طُل ب التحويل أساساً لتغطية الزيادة في اإلنفاق بسبب ازدياد األنشطة المنفّذة.  

         مالحظات
1

. 5فسه من الميزانية من قبل األمين العام، رهناً بتأكيد لجنة البرنامج والميزانية والمجلس التنفيذي )المادة أُجريت تحويالت اإلعتمادات بين أقسام الجزء ن 

 (.CE/DEC/6(LIII)من النظام المالي والمقّرر  )أ(3
2

 )ب(3. 5الميزانية والمجلس التنفيذي )المادة أُجريت تحويالت اإلعتمادات بين مختلف أجزاء الميزانية من قبل األمين العام، رهناً بتأكيد لجنة البرنامج و 

 (.CE/DEC/6(LIII)من النظام المالي والمقّرر 
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 الثالث: الرصيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداول والسلفة على الميزانية العاديةالمرفق 

 2017كانون األول/ديسمبر  31الرصيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداول في 

   صيد المتوفر في صندوق رأس المال المتداولالر

 2017كانون األول/ديسمبر  31في 
 باليورو 

 2.559.724,98 01/01/2017الرصيد بتاريخ  

  التحويالت خالل السنة  

 0,00 زائد:

 0,00 األعضاء الجدد      

 0,00 لسابقةمتأخرات اإلشتراكات المستخدمة لتسديد السلفة المأخوذة في السنوات ا     

 511.201,98- :ناقص

 0,00 األعضاء الذين تركوا المنظمة      

ُسلفة مقّدمة إلى الصندوق العام لتغطية نفقات الميزانية بإنتظار تحصيل اإلشتراكات غير المسّددة      
1

 -511.201,98 

 2.048.523,00 31/12/2017الرصيد بتاريخ 
   جزء من المعامالت بين الفئات 1
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  2017ل/ديسمبر كانون األو 31المال المتداول في صندوق رأس  سلفةو ضمن الميزانية العاديةالنقدي  رصيد الميزانية

     رصيد الميزانية النقدي ضمن الميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال المتداول 

  2017كانون األول/ديسمبر  31في 
  باليورو   

            2017 % 2015 % 

 100,00 13.492.000,00 100,00 13.492.000,00 الميزانية الُمقّرة

 85,69 11.560.723,15 82,21 11.091.150,96 إيرادات الميزانية

 

 83,22 11.227.723,15 81,14 10.947.150,96 اإلشتراكات المقّررة

 

المبلغ المصروف من المخّصصات المقّرة من قبل الجمعية 

 2,47 333.000,00 1,07 144.000,00 العامة

  

 2,47 333.000,00 1,07 144.000,00 مخزون المنشورات –اإلعتماد من الفائض المتراكم 

 91,53- 12.349.691,10- 93,40- 12.601.387,43- اإلنفاق في الميزانية

العجز النقدي/السلفة من صندوق رأس المال المتداول )النظام 

 1.510.236,47- )ب((2. 10المالي، المادة 

 

-788.967,95 

 8,04 1.084.524,85 7,40 999.034,49 مقبوضات اإلشتراكات المتأّخرة في السنة المالية  

   238.396,39-   749.598,37- سلفة صندوق رأس المال المتداول إلى الميزانية العادية 
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  مال المتداولة للصندوق العام وصندوق رأس الالمستحق شتراكات: اإلالمرفق الرابع

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للصندوق العام في  ةبيان اإلشتراكات المستحق

         بيان اإلشتراكات المستحقة للصندوق العام

 2017كانون األول/ديسمبر  31في 
           باليورو    

 األعضاء      

 اإلشتراكات المتأخرة  السنوات

 اإلشتراكات 

 المستحقة

2017 

 مجموعال

 المجموع

 

15.604.444,75 2.302.116,73 17.906.561,48 

 

 األعضاء الفاعلون

 

14.133.046,73 1.905.555,22 16.038.601,95 

  

 أفغانستان
81-87,89-

08,10,12,14 703.988,77 0,00 703.988,77 

  

 0,00 0,00 0,00 - ألبانيا

  

 0,00 0,00 0,00 - الجزائر

  

 0,00 0,00 0,00 - أندورا

  

 0,00 0,00 0,00 - أنغوال

  

 0,00 0,00 0,00 - األرجنتين

  

 0,00 0,00 0,00 - أرمينيا

  

 0,00 0,00 0,00 - النمسا

  

 0,00 0,00 0,00 - أذربيجان

  

 0,00 0,00 0,00 - جزر البهاما

  

 331.715,05 0,00 331.715,05 84,02,10-78 البحرين

  

 0,00 0,00 0,00 - بنغالدش

  

 0,00 0,00 0,00 - بربادوس

  

 0,00 0,00 0,00 - بيالروسيا 

  

 104.451,00 0,00 104.451,00 16-12,14 بنين

  

 0,00 0,00 0,00 - بوتان

  

 416.180,57 0,00 416.180,57 98-89 ,87-81 بوليفيا

  

 0,00 0,00 0,00 - البوسنة والهرسك

  

 53.558,00 53.558,00 0,00 - بوتسوانا

  

 257.187,00 257.187,00 0,00 - البرازيل

  

 53.558,00 53.558,00 0,00 - بروناي دار السالم

  

 0,00 0,00 0,00 - بلغاريا

  

 78.401,00 26.779,00 51.622,00 12,16 بوركينا فاسو

  

 بوروندي
77-07,11-13,15-

16 759.923,78 26.779,00 786.702,78 

  

 270.225,39 0,00 270.225,39 92-82  كمبوديا

  

 23.758,33 23.758,33 0,00 - الكاميرون

  

 0,00 0,00 0,00 - الرأس األخضر

  

 268.930,10 26.779,00 242.151,10 16-07 جمهورية أفريقيا الوسطى

  

 156.563,56 26.779,00 129.784,56 16-12 تشاد

  

 0,00 0,00 0,00 - تشيلي

  

 0,00 0,00 0,00 - الصين

  

 0,00 0,00 0,00 - كولومبيا 

  

 32.576,38 32.134,00 442,38 16 الكونغو

  

 0,00 0,00 0,00 - كوستا ريكا

  

 7.887,85 7.887,85 0,00 - كوت ديفوار

  

 0,00 0,00 0,00 - كرواتيا

  

 0,00 0,00 0,00 - كوبا

  

 0,00 0,00 0,00 - قبرص

  

 0,00 0,00 0,00 - الجمهورية التشيكية

  

 26.779,00 26.779,00 0,00 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

  

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
98-00,02-06,08-

12,16 286.175,26 26.779,00 312.954,26 

  

 331.054,00 24.101,00 306.953,00 16-03 جيبوتي

  

 128.536,00 64.268,00 64.268,00 16 جمهورية الدومينيكان

  

 1.568,84 0,00 1.568,84 16 اإلكوادور

  

 0,00 0,00 0,00 - مصر

  

 0,00 0,00 0,00 - السلفادور

 114.874,00 33.656,00 81.218,00 15-13 غينيا االستوائية   
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 0,00 0,00 0,00 - إريتريا

  

 26.779,00 26.779,00 0,00 - أثيوبيا

  

 0,00 0,00 0,00 - فيجي

  

 0,00 0,00 0,00 - فرنسا

 160.311,56 53.558,00 106.753,56 16-15  الغابون 

 262.709,33 0,00 262.709,33 10,13-05,08-97 غامبيا 

 0,00 0,00 0,00 - جورجيا

 0,00 0,00 0,00 - ألمانيا

 66.402,00 32.134,00 34.268,00 16-15 غانا

 0,00 0,00 0,00 - اليونان

 0,00 0,00 0,00 - غواتيماال

 239.286,01 26.779,00 212.507,01 16-09,14-00,07-96,98 غينيا

 530.363,55 26.779,00 503.584,55 16-96,99-92 بيساو-غينيا
 0,00 0,00 0,00 - هايتي

 0,00 0,00 0,00 - هندوراس
 0,00 0,00 0,00 - هنغاريا
 0,00 0,00 0,00 - الهند

 0,00 0,00 0,00 -  اندونيسيا 
 87.484,00 81.217,00 6.267,00 15 ة إيران اإلسالمية جمهوري
 1.750.627,70 0,00 1.750.627,70 06,12-91 العراق
 0,00 0,00 0,00 - إسرائيل
 0,00 0,00 0,00 - إيطاليا
 0,00 0,00 0,00 - جامايكا
 0,00 0,00 0,00 - اليابان 
 0,00 0,00 0,00 - األردن

 0,00 0,00 0,00 - كازاخستان
 465,79 0,00 465,79 16 كينيا

 355.651,21 160.671,00 194.980,21 16-98 الكويت

 449.000,30 0,00 449.000,30 15-10,12-96 قيرغيزستان
 140.252,53 0,00 140.252,53 95,04-90 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 107.114,00 107.114,00 0,00 - لبنان
 0,00 0,00 0,00 -  ليوسوتو
 156.570,00 26.779,00 129.791,00 16-12 ليبيريا

 227.322,00 64.268,00 163.054,00 16-14 ليبيا

 0,00 0,00 0,00 - ليتوانيا

 72.982,03 26.779,00 46.203,03 16-14 مدغشقر

 179.344,99 26.779,00 152.565,99 16-11 مالوي

 0,00 0,00 0,00 - ماليزيا

 0,00 0,00 0,00 - جزر المالديف

 0,00 0,00 0,00 - مالي

 0,00 0,00 0,00 - مالطا

 موريتانيا
78-05,15-16 683.184,16 26.779,00 709.963,16 

 موريشيوس
- 0,00 0,00 0,00 

 المكسيك
- 0,00 0,00 0,00 

 موناكو
- 0,00 0,00 0,00 

 منغوليا
16 31.480,00 12.334,00 43.814,00 

 الجبل األسود
- 0,00 0,00 0,00 

 المغرب
- 0,00 0,00 0,00 

 موزمبيق
- 0,00 26.779,00 26.779,00 

 ميانمار
- 0,00 0,00 0,00 
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 ناميبيا
08 44.358,00 0,00 44.358,00 

 نيبال
- 0,00 24.361,55 24.361,55 

 هولندا

- 0,00 0,00 0,00 

 نيكاراغوا

01-02,08,09 68.412,04 0,00 68.412,04 

 النيجر
83-87, 90-07,10-

11,14-16 653.353,81 26.779,00 680.132,81 

 80.907,74 40.608,00 40.299,74 16-15 نيجيريا
 0,00 0,00 0,00 - عمان 

 7.506,26 5.153,44 2.352,82 16-15  باكستان 
 0,00 0,00 0,00 - بناما

 223.396,00 0,00 223.396,00 16-08 بابوا غينيا الجديدة

 0,00 0,00 0,00 - باراغواي
 9.409,78 8.898,65 511,13 15 بيرو

 0,00 0,00 0,00 - الفلبين
 0,00 0,00 0,00 - بولندا

 0,00 0,00 0,00 - البرتغال

 0,00 0,00 0,00 - قطر 

 0,00 0,00 0,00 - جمهورية كوريا

 0,00 0,00 0,00 - جمهورية مولدوفا

 0,00 0,00 0,00 - رومانيا

 0,00 0,00 0,00 - اإلتحاد الروسي

 82.860,04 26.779,00 56.081,04 16-12,15 رواندا

 0,00 0,00 0,00 - ساموا

 0,00 0,00 0,00 - سان مارينو

 594.813,65 0,00 594.813,65 14-86 سان تومي وبرينسيبي

 101.628,00 0,00 101.628,00 03 المملكة العربية السعودية

 30.014,46 730,46 29.284,00 15 السنغال

 0,00 0,00 0,00 - صربيا

 0,00 0,00 0,00 - سيشيل

 824.927,12 26.779,00 798.148,12 16-00,03-80 سيرا ليون

 0,00 0,00 0,00 - سلوفاكيا

 0,00 0,00 0,00 - سلوفينيا

 0,00 0,00 0,00 - جنوب أفريقيا 

 0,00 0,00 0,00 - إسبانيا

 0,00 0,00 0,00 - سيريالنكا

 دانالسو
86,89-03,06-

08,13,14 479.189,92 32.134,00 511.323,92 

 0,00 0,00 0,00 - سوازيالند

 0,00 0,00 0,00 - سويسرا

 375.760,00 64.268,00 311.492,00 16-12 الجمهورية العربية السورية

 0,00 0,00 0,00 - طاجيكستان

 0,00 0,00 0,00 - تايالند

 0,00 0,00 0,00 - ية السابقةجمهورية مقدونيا اليوغوسالف

 28.202,70 763,94 27.438,76 16-15 تيمور ليشتي

 66.752,83 26.779,00 39.973,83 06-05 توغو

 0,00 0,00 0,00 - ترينيداد وتوباغو

 0,00 0,00 0,00 - تونس

 0,00 0,00 0,00 - تركيا 

 582.449,40 40.608,00 541.841,40 12,16-98,00-95 تركمانستان

 أوغندا
96-00,02-04,10-

12,15-16 269.357,05 32.134,00 301.491,05 

 0,00 0,00 0,00 - أوكرانيا

 518.247,76 0,00 518.247,76 87-81 اإلمارات العربية المتحدة

 154.938,31 32.134,00 122.804,31 16-13 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 103.577,22 0,00 103.577,22 03-02 أوروغواي

 0,00 0,00 0,00 - أوزبكستان
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 164.998,00 21.422,00 143.576,00 16-10 فانواتو

 10.400,27 0,00 10.400,27 16 فنزويال

 0,00 0,00 0,00 - فيتنام

 353.742,45 32.134,00 321.608,45 16-89,95,14-79 اليمن

 39.318,55 26.779,00 12.539,55 14 زامبيا

 0,00 0,00 0,00 - زيمبابوي

 0,00 0,00 0,00   األعضاء المشاركون

 0,00 0,00 0,00 - أروبا

 0,00 0,00 0,00 - بلجيكا –إقليم الفالندر 

 0,00 0,00 0,00 - هونغ كونغ الصين

 0,00 0,00 0,00 - ماكاو، الصين 

 0,00 0,00 0,00 - ماديرا

 0,00 0,00 0,00 - بورتوريكو

 889.877,50 391.761,51 498.115,99   األعضاء المنتسبون

 918.478,93 0,00 918.478,93   األعضاء الفاعلون السابقون

 1.947,90 0,00 1.947,90   األعضاء المشاركون السابقون

 57.655,20 4.800,00 52.855,20   األعضاء المنتسبون السابقون

     

     مالحظات 

    شهر بداية السنة المالية  األعضاء الفاعلون 

 بنغالديش

 بوتسوانا

 كولومبيا

 مصر

 الغابون

 غامبيا

 أندونيسيا

 جمهورية إيران اإلسالمية

 اليابان

 ليسوتو

 ماالوي

 موريشيوس

 باكستان

 جنوب أفريقيا

 تركيا

 أوغندا

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 تّموز/يوليو 

 نيسان/أبريل

 أيّار/مايو

 تّموز/يوليو

 حزيران/يونيو

 تّموز/يوليو

 يلنيسان/أبر

 آذار/مارس

 نيسان/أبريل

 نيسان/أبريل

 حزيران/يونيو

 تّموز/يوليو

 تّموز/يوليو

 نيسان/أبريل

 آذار/مارس

 تّموز/يوليو

    تّموز/يوليو
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 2017ل/ديسمبر كانون األو 31المال المتداول في لصندوق رأس  المستحقةشتراكات بيان اإل

    لصندوق رأس المال المتداول المستحقةشتراكات بيان اإل

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31 في

   باليورو  

    31/12/2017 

 2.235,85 المجموع 

 

 1.242,15 ليبيريا 

 993,70 فانواتو   
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 المرفق الخامس: الفريق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة

 السياق والتقّدم الُمحرز

إلى األمين العام  ، 2013، الُمعتَمد في كانون األّول/ديسمبر A/RES/68/244عية العامة لألمم المتحدة طلب قرار الجم .250

جميع  للبحث فيلألمم المتحدة أن يجري استقصاًء لخطط الرعاية الصحية الحالية داخل منظومة األمم المتحدة، 

يار توسيع نطاق والية الصندوق المشترك للمعاشات الخيارات الممكنة لزيادة الكفاءة واحتواء التكاليف، وأن يدرس خ

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة لتشمل إدارة استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ونزوالً عند هذا الطلب، 

لخدمة، وُكلَِّف بتشكيل فريق عامل معني بالتأمين الصّحي بعد انتهاء اشبكة المالية والميزانية التابعة لألمم المتحدة  قامت

 حول هذه المسألة على نطاق المنظومة ككل.  دراسةبإجراء 

 حّدد الفريق العامل أربعة مجاالت رئيسية )أو ركائز( ينبغي دراستها، وهي:  .251

 الركيزة ألف: تحليل التكاليف والترتيبات اإلدارية؛  ( أ)

 مة األمم المتّحدة؛ الركيزة باء: استعراض إطار التأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة في منظو ( ب)

 مات واإلفصاح عنها؛ التزتحديد االالركيزة جيم:  ( ت)

 ل تمويل االلتزامات؛  ائالركيزة دال: بد ( ث)

قّدمت الدراسة لمحة شاملة عن الوضع الحالي للخطط الصّحية والصناديق وااللتزامات المرتبطة بالتأمين الصّحي بعد  .252

ساًسا للمزيد من البحث حول الخيارات الممكنة لزيادة الكفاءة واحتواء انتهاء الخدمة لدى كّل وكالة، فشّكلت بالتالي أ

الفريق العامل التابع لألمم المتحدة والمعني بالتأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة تقريراً حول نتائج هذه وقد أعّد التكاليف.  

 . (A/70/590لى شكل تقريٍر لألمين العام )الدراسة، وُرفع التقرير إلى الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة ع

استعراضاً عاماً وتحليالً للعناصر الرئيسية لخطط التأمين الصحي المطبّقة عبر مختلف كيانات منظومة  هذا التقريرقّدم  .253

من األمم المتحدة، مع التركيز على إدارة التأمين الصحي بعد إنتهاء الخدمة وما يتصل به من التزامات إكتوارية، وتض

ت اللجنة االستشارية التابعة لألمم المتّحدة والمعنية بشؤون اإلدارة مقاثماني توصيات ُجمعت ضمن أربع ركائز. 

أمين عام األمم المتّحدة أيًضا على الفريق العامل من أجل أن يُبقي التقرير أّوالً، وأوصت  ىوالميزانية باالطّالع عل

 (. A/70/7/Add. 42ة واحتواء التكاليف )دراسة المزيد من الخيارات لزيادة الكفاء

إلى  (A/70/590)على تقرير أمين عام األمم المتّحدة  2016اطّلعت الجمعية العامة لألمم المتّحدة في آذار/مارس  .254

. (A/70/7/ Add. 42)جانب التقرير المتّصل به والصادر عن اللجنة االستشارية المعنية بشؤون اإلدارة والميزانية 

باء، لحظت الجمعية العامة تقرير األمين العام، وأقّرت الخالصات والتوصيات الواردة في  A/70/248ا وفي قراره

على المضّي قدًما في  2016تقرير اللجنة. وبنتيجة ذلك، تابَع الفريق العامل أنشطته، ورّكز في الفترة المتبقّية من العام 

 عمله بشأن كلٍّ من التوصيات الثماني القائمة. 

 ،الفريق العامل التابع لألمم المتّحدة والمعني بالتأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة بإعداد تقرير عّما قام به من عمل قام .255

مَ    A/71/698) من قبل أمين عام األمم المتّحدة إلى الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتّحدة التقرير وقُدِّ

 واوتوصية ال ؛ألف إلى زايباإلضافة إلى سبع توصيات أخرى ) لمحة عن المستجّدات هذا التقرير قّدم (.Corr. 1و

، نظرت اللجنة حصَل سابقًامت قبل عام. وكما دِّ التي قُ  القائمةما يتعلق بالتوصيات الثماني  ألمم المتحدة( فيبا خاّصة

يبقي أمين عام األمم المتّحدة على الفريق أن  مجّدًدا، وطلبت أّوالً في التقريراالستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية 

 دورتها الثالثة والسبعين. حدة خاللإلى الجمعية العامة لألمم المتّ  ر بهذا الخصوصتقري العامل، وأن يُرفَع

 A/71/698) لألمين العامحدة في هذا التقرير الثاني ، نظرت الجمعية العامة لألمم المتّ 2017آذار/مارس في  .256

(. A/71/815) المتّصل به والصادر عن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانيةتقرير الجانب  ، إلى(Corr.1و

 الخالصاتت بتقرير األمين العام ، وأقرّ  باء A/RES/71/272حدة في قرارها أحاطت الجمعية العامة لألمم المتّ  ،ثمّ 

حصل الفريق العامل على تفويض  ،بالتاليوالميزانية. ارية لشؤون اإلدارة والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة االستش

 قبل أمين عاممن  بعد ذلك تقرير ، على أن يُقدَّم2018ى عام وحتّ  2017خالل الفترة المتبقية من عام  لمواصلة عمله

 حدة في دورتها الثالثة والسبعين.األمم المتحدة إلى الجمعية العامة لألمم المتّ 
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مؤقتة للفترة المتبقية من خطة عمل  لألمم المتّحدة والمعني بالتأمين الصّحي بعد انتهاء الخدمة الفريق العامل التابع وضع .257

على المجاالت التالية: تعزيز المفاوضات الجماعية مع  الفريق العامل جهودهز ركّ . وسوف ي2018ى عام حتّ  واليته

خطط  باالستفادة منق ما يتعلّ  في التحليلات وجمع المعلومعملية استكمال و؛ الجهات اإلدارية من األطراف الثالثة

 الخيارات والبحث في؛ ةاألهليشروط ة وإعادة النظر في تصميم الخطّ و؛ ي الوطنية لدى الدول األعضاءالتأمين الصحّ 

 الممكنة لغرض بلوغ الحجم الحرج. 

ير األمين العام لألمم المتحدة في تقر بصيغتها الواردة 8إلى  1الخامس التوصيات من  هذا المرفقمن  1القسم يعرض  .258

A/70/590التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ، و(A/70/7/Add. 

المقترحة ألف إلى زاي التوصيات الجديدة و، باء A/70/248الجمعية العامة لألمم المتحدة  بصيغتها التي أقّرتها(، 42

جنة االستشارية لذات الصلة الصادرة عن الوالتوصيات ، Corr.1و A/71/698لألمم المتحدة  في تقرير األمين العام

باء A/71/272الجمعية العامة لألمم المتحدة  ، بالصيغة التي أقّرتها(A/71/815)لشؤون اإلدارة والميزانية 
37
. 

 

 

 

 

                                                           
37

والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة االستشارية ، A/70/590بصيغتها الواردة في تقرير أمين عام األمم المّتحدة  8إلى  1التوصيات   

والتوصيات الجديدة ألف اء، ب A/70/248أقّرتها الجمعية العامة لألمم المّتحدة بموجب الوثيقة (، كما A/70/7/Add. 42) لشؤون اإلدارة والميزانية 

  A/71/815وفق الصيغة الواردة في وثيقة األمم المّتحدة ، Corr. 1و  A/71/698المّتحدة إلى زاي بصيغتها المقترحة في تقرير أمين عام األمم 

ل.   المرفق األوَّ
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 : التوصيات1المرفق الخامس. 

( كما A/70/7/Add.42اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية )والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن ، A/70/590ر أمين عام األمم المتّحدة تقري بصيغتها الواردة في 8إلى  1التوصيات 

، والتوصيات Corr. 1و  A/71/698م األمم المتّحدةي تقرير أمين عاف ةالمقترح بصيغتها ألف إلى زاي، والتوصيات الجديدة A/70/248Bأقّرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة بموجب الوثيقة 

  A/71/272Bالجمعية العامة لألمم المتّحدة  كما أقّرتها( A/71/815) ذات الصلة الصادرة عن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

    

 8إلى  1(: التوصيات A/70/590) أمين عام األمم المتّحدةتقرير  الموضوع الركيزة

ير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة تقر

(: التوصيات التي A/70/7/Add.42والميزانية )

 A/70/248أقرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة )

 باء( 

و  A/71/698تقرير األمين العام لألمم المتّحدة )

Corr.1التوصيات ألف إلى زاي :)  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

التوصيات التي  :(A/71/815)والميزانية 

أقرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

(A/71/272  )باء 

 الركيزة ألف: تحليل التكاليف والترتيبات اإلدارية 

   

 
 المفاوضات الجماعية مع األطراف اإلدارية الثالثة 

   

  

 : 1التوصية 

مع ينبغي لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تتفاوض بشكل جماعي 

األطراف اإلدارية الثالثة لالستفادة إلى أقصى حد من التسعيرات المتعلقة 

بالخدمات اإلدارية واالنتفاع بخدمات شبكات التأمين. وسعيا إلى دعم 

التفاوض الجماعي، ينبغي لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تستكشف 

ية جدوى إنشاء وتعهد قاعدة بيانات مشتركة تتضمن معلومات ديمغراف

ومعلومات متعلقة بخطط التأمين، وبيانات موجزة عن المطالبات، وأحكام 

وشروط االتفاقات المبرمة مع األطراف اإلدارية الثالثة، وتكاليف 

 (34الموظفين، ومعلومات موجزة عن الغش. )الفقرة 

تسلّم اللجنة االستشارية بتنوع خطط التأمين 

تحدة الصحي المتاحة على صعيد منظومة األمم الم

سواء كان ذلك من حيث األسواق التي تعمل فيها 

أو فئات الموظفين الذين يستفيدون من خدماتها. 

وإضافة إلى ذلك، تسلّم اللجنة بوجود اختالفات في 

نماذج اإلدارة التي تعمل في إطارها مختلف خطط 

التأمين. ورغم هذه العوائق، ترى اللجنة أن هناك 

ن أجل تحقيق فرصا متاحة بالفعل لإلدماج م

وفورات وبلوغ مستوى الكفاءة المنشود مع الحفاظ 

في الوقت نفسه على إمكانية الحصول على رعاية 

صحية جيدة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن 

التي  3إلى  1تؤيد الجمعية العامة التوصيات من 

قدمها الفريق العامل، وتشجع الفريَق على مواصلة 

دمج خطط التأمين استكشاف الفرص المتاحة ل

 (14الصحي على مختلف المستويات. )الفقرة 

 التوصية ألف: 

يوصى باإلبقاء على الفريق العامل الذي أنشأه األمين العام 

برعاية شبكة المالية والميزانية التابعة للجنة اإلدارية 

الرفيعة المستوى لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة 

سيق من أجل كفالة االستمرارية األمم المتحدة المعني بالتن

في تعزيز أحكام وشروط الخدمة المتوائمة مع أفضل 

الممارسات، واحتواء التكاليف، وممارسة الرقابة المتعلقة 

باألطراف اإلدارية الثالثة التي تتولى خطط التأمين 

 (14الصحي. )الفقرة 

توصي اللجنة االستشارية بأن تقّر الجمعية 

وباء وجيم الواردة في  العامة التوصيات ألف

 ( 13تقرير األمين العام. )الفقرة 
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 8إلى  1(: التوصيات A/70/590تقرير أمين عام األمم المتّحدة ) الموضوع الركيزة

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

(: التوصيات التي A/70/7/Add.42والميزانية )

 A/70/248أقرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة )

 باء( 

و  A/71/698تقرير األمين العام لألمم المتّحدة )

Corr.1التوصيات ألف إلى زاي :)  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

التوصيات التي  :(A/71/815)والميزانية 

أقرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

(A/71/272  )باء 

 
 يةالمفاوضات الجماعية مع مقّدمي الرعاية الصحّ 

 

 

 

  

 :2التوصية 

أجرت الخطط المدارة ذاتيا )منظمة العمل الدولية، ومنظمة 

الصحة العالمية، وجمعية التأمين التعاوني لموظفي األمم 

المتحدة( مفاوضات جماعية تكللت بالنجاح مع مقدمي 

الرعاية الصحية في منطقة جنيف. وينبغي أن تستمر 

ت التي يمكن فيها الخطط المدارة ذاتيا في تحديد المجاال

للمفاوضات الجماعية المعقودة مع مقدمي الرعاية الصحية 

أن تؤدي إلى تحقيق وفورات مادية و/أو إلى تحسينات من 

الناحية التشغيلية. وينبغي للمؤسسات المعنية أيضا أن تضع 

إجراءات نموذجية مشتركة تتيح لها التفاوض بشكل 

ت مقدمي جماعي مع مقدمي الرعاية الصحية وشبكا

الخدمات من أجل الحصول على أفضل الفرص واألسعار 

في مجال الرعاية الصحية الجيدة، والتقليل من تقلبات 

 (35األسعار. )الفقرة 

كما ينبغي لتلك المؤسسات أن تنظر في إمكانية إنشاء قاعدة بيانات 

مشتركة، وأن تقدم معلومات إضافية تتعلق بممارسات مقدمي 

أحكام وشروط االتفاقات، ومعلومات عن الغش، الرعاية الصحية و

 (36وتقييمات الجودة. )الفقرة 

 

 التوصية باء:

يوَصى بأن يواصل الفريق العامل البحث عن فرص 

التعاون للمؤسسات الموجودة في جميع المواقع 

لتمكين انتفاعها بشبكات مقدمي الرعاية الصحية في 

، جميع المناطق في إطار خططها للتأمين الصحي

وكفالة حصولها على أفضل التسعيرات للرعاية 

الصحية الجيدة والتقليل إلى أدنى حد من تقلبات 

 (18التسعير. )الفقرة 

 

 

 عمليات استعراض اكتتابات التأمين والمفاوضات مع شركات التأمين 
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 :3التوصية 

سعيا إلى توفير أسس متينة للطعن في أحكام وشروط شركات 

غي للمؤسسات التي لديها خطط تأمين خارجية أن التأمين، ينب

تُجري استعراضات دورية الكتتابات التأمين، وأن تعمم نتائجها 

 (37على نطاق منظومة األمم المتحدة ألغراض المقارنة. )الفقرة 

 جيم: التوصية  

يوصى بأن يحـّث الفريـق العامـل المؤسسـات علــى  

ـات مطالبات ية في بوليصـتعــديل شــروط الســر

، دارةاإلوفي العقود المبرمة مع شركات  التأمين

في الوقـــت الـــراهن دون حيث تحول هذه الشروط 

تبـــادل المعلومـــات داخل منظومة األمـم المتحـدة، 

وعلـى إجـراء عمليات استعراض منتظمة لالكتتابات 

على نطـــاق المنظومـــة بغيـــة تمكـــين مؤسســـات 

ـة األمــم المتحـدة مــن االسـتفادة مــن منظوم

أحكام ـا الفنيــة في التفــاوض علــى تهحجمهــا وخبر

. ويوصى كـذلك بـأن يعـزز وشروط التأمين الصّحي

الفريـق العامــل تجميــع المخــاطر حيثمــا كــان 

ذلــك مجـديا مـن الناحيـة العمليـة، بمـا في ذلـك في 

التـــأمين المقبوضـــة، عنـــد  إطـــار ترتيبـــات

 (33)الفقرة االقتضاء. 

  

 8إلى  1(: التوصيات A/70/590تقرير أمين عام األمم المتّحدة ) الموضوع الركيزة

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية 

(A/70/7/Add.42 التوصيات التي أقرتها الجمعية :)

 باء(  A/70/248العامة لألمم المتّحدة )

و  A/71/698تقرير األمين العام لألمم المتّحدة )

Corr.1التوصيات ألف إلى زاي :)  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

التوصيات التي  :(A/71/815)والميزانية 

أقرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

(A/71/272  )باء 

 بعد انتهاء الخدمة في منظومة األمم المّتحدة الركيزة باء: استعراض إطار التأمين الصّحي 

   

 

 الُنُظم الوطنية للتأمين الصّحي 

   

  

 :4التوصية 

يقترررح الفريررق العامررل االسررتمرار فرري دعررم المنظمررات الترري 

ستواصرررل بحرررث قيمرررة خطرررط الترررأمين الصرررحي الوطنيرررة فررري 

سياق خطط التأمين الصحي فري منظومرة األمرم المتحردة وفري 

موجبرره هررذه الخطررط خططرراً تكميليررة لالرتقرراء إطررار تكررون ب

باألحكررررام والشررررروط الحاليررررة المتاحررررة للمرررروظفين العرررراملين 

والمتقاعررردين. ويقتررررح الفريرررق العامرررل أن تبرررادر مؤسسرررات 

المنظومة إلى االتصرال بالردول األعضراء بشرأن توسريع نطراق 

أهلية الموظفين للحصول على التغطية األوليرة فري إطرار هرذه 

ص توسررريع نطررراق األهليرررة أساسرررا المررروظفين الخطرررط. ويخررر

قين، ولكنره قرد يمترد أيضرا ليشرمل  المتقاعدين وُمعاليهم المسرتح 

 (51الموظفين العاملين، في حاالت معينة. )الفقرة 

ينبغي أن تقيّم المؤسسات مدى مالءمة إدراج شرط اشتراك 

الموظف في خطة تأمين وطنية في خطط التأمين الصحي الخاصة 

قابلية تنفيذه واآلثار المالية المترتبة عليه، بحيث تُحّمل  بها، ومدى

اشتراكات الموظف في خطة التأمين الوطنية على خطة المؤسسة. 

 (52)الفقرة 

مع أن اللجنة االستشارية ليست في وضع يسمح لها بأن 

التي قدمها الفريق العامل إلى  4توصي بإقرار التوصية 

ت بشأن خطط التأمين أن تحصل على المزيد من المعلوما

الصحي الوطنية، فهي تقر بإمكانية تحقيق وفورات إذا 

نُفِّذت هذه التوصية، وهي واثقة من الحصول على 

المعلومات الالزمة في المرحلة المقبلة من الدراسة 

 .17-14، الفقرات A/71/815انظر  (18االستقصائية للفريق العامل. )الفقرة 

 
 

 

 دوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةتوسيع نطاق والية الصن
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 : 5التوصية 

رغم أنه ال ينبغي توسيع نطاق األدوار التي يؤديها الصندوق 

المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، بما في ذلك 

شعبة إدارة االستثمارات، فإنه قد يُطلب إلى الصندوق، عمال 

الستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية، أن يُطل ع بتوصية اللجنة ا

مؤسسات منظومة األمم المتحدة التي تختار توفير تغطية مشتركة 

بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة على نهجه القائم على اتباع 

أفضل الممارسات واألساليب التي يتبعها في إدارة خطة معقدة 

 (53ا مركزيا. )الفقرة تتسم بتعدد أرباب العمل وفي تسيير عمله

رغم أن اللجنة االستشارية ليست في وضع يسمح لها في 

الصادرة عن الفريق  5الوقت الحاضر بتأييد التوصية 

العامل، فإنها تحيط علما باآلراء التي أعرب عنها مجلس 

الصندوق المشترك والفريق العامل. وال تزال اللجنة ترى 

الصحي بعد انتهاء  أن تمويل وإدارة استحقاقات التأمين

الخدمة مسألة تهم المنظومة ككل ويمكن حلها على أفضل 

وجه باستخدام نهج على نطاق المنظومة. وفي هذا الصدد، 

توصي اللجنة بأن يواصل الفريق العامل دراسة الخيارات 

المتاحة لوضع نهج على نطاق المنظومة إلدارة 

ون استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، د

استبعاد دور محتمل لصندوق المعاشات التقاعدية، بما في 

ذلك تبادل نهجه القائم على أفضل الممارسات وأساليب 

 (24عمله. )الفقرة 

 التوصية دال: 

يوصى بالكف عن النظر في توسيع نطاق والية 

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي 

جهوده على  األمم المتحدة وبأن يرّكز الفريق العامل

تعزيز االتساق في تصميم خطط التأمين الصحي 

ودمج الخطط على أساس الموقع الجغرافي 

والخطوط التنظيمية لغرض بلوغ الحجم الحرج. 

 (46)الفقرة 

وترى اللجنة االستشارية أن دور الصندوق 

المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم 

فة في المتحدة في تقديم حل فعال من حيث التكل

مجال استثمار األصول التي تخصص لتمويل 

استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 

مستقبال، يمكن أن تستكشفه مؤسسات المنظومة 

التي وافقت هيئات إدارتها على هذا التمويل. وال 

ل. تستطيع اللجنة التوصية بإقرار التوصية دا

 (21)الفقرة 

 واإلفصاح عنها؛  الركيزة جيم: تحديد االلتزامات

 

   

 

 توحيد المنهجية العامة للتقييم وتحديد وتطبيق العوامل الرئيسية لتقييم االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 

    

 : 6التوصية 

ينبغي أن يقوم الفريق العامل، في سياق إنجاز عمله في إطار الركيزة جيم، بتنسيق 

ل المعنية بمعايير المحاسبة من أجل مواءمة المبادئ العامة جهوده مع فرقة العم

اللتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بغية تحديد العوامل واالفتراضات 

، لتنفيذها في التقييمات االكتوارية لعام 2017يتجاوز نهاية عام  االكتوارية في موعد ال

 (60. )الفقرة 2018

الصادرة عن  6ييد التوصية توصي اللجنة االستشارية بتأ

الفريق العامل وتأمل أن تُتَّخذ، قدر اإلمكان، تدابير لتوحيد 

المنهجية العامة لتقييم االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي 

بعد انتهاء الخدمة في جميع مؤسسات منظومة األمم 

 (26المتحدة. )الفقرة 

 التوصية هاء: 

ا يوصى بأن تواصل فرقة العمل مشاركته

الفعلية في مواءمة المبادئ التي يُسترشد بها 

 (56في تقييم االلتزامات. )الفقرة 

وتوصي اللجنة االستشارية بأن تقر الجمعية العامة 

التوصية هاء للفريق العامل. وتتطلع اللجنة إلى تلقي 

معلومات عن التقييمات االكتوارية لاللتزامات المتعلقة 

دمة في مؤسسات بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخ

)الفقرة  .منظومة األمم المتحدة، تُتَّبع فيها منهجية موحدة

26) 

 الركيزة دال: بديل تمويل االلتزامات 

   

 

 توفير التمويل الكافي لتغطية االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
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 :7التوصية 

ير التمويل الكافي لتغطية يوصي الفريق العامل بأن تقوم المنظمات بتوف

التزاماتها المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وبناء احتياطيات كحد 

أدنى لتمويل التكاليف اإلضافية التي تستحق خالل الفترة الحالية، والتي تتمثل 

في تكاليف الخدمة إضافةً إلى تكاليف الفائدة المصاحبة لها. وبالنسبة للمنظمات 

زال تتبع نهج الدفع أوالً بأول فيما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بالتأمين التي ال ت

الصحي بعد انتهاء الخدمة، فسيعني ذلك االنتقال إلى نهج الدفع عند االستحقاق، 

 ( 68على نحو يعكس التكلفة الحقيقية للعمليات الحالية. )الفقرة 

ة للتمويل في تكاليف إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تنظر المنظمات في إدماج آلي

 (69الموظفين القياسية المستخدمة للميزنة. )الفقرة 

ينبغي للمنظمات التي تدير صناديق خارج الميزانية أن تكفل عدم إغالق أي 

حساب عليه التزامات غير ممولة تتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة قبل 

متاحة لتغطية االلتزامات تسوية تلك االلتزامات من خالل استخدام األموال ال

 (70المعترف بها. )الفقرة 

ويمكن أيضاً أن تنظر الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة المساهمين في 

تزويد المنظمات، حسب االقتضاء، بمبلغ يدفع مرة واحدة أو بطرق معينة للتمويل 

تأمين الصحي خالل مدة محددة لتغطية حاالت القصور السابقة في تمويل التزامات ال

 (71بعد انتهاء الخدمة. )الفقرة 

تزال تعتبر  تالحظ اللجنة االستشارية أن الجمعية العامة ال

أن نهج الدفع أوالً بأول المتبع حالياً هو خيار مناسب، رغم 

أنها طلبت إلى األمين العام أن يقدم مقترحات عن إدارة 

خدمة. االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء ال

وتالحظ اللجنة أيضا أن مؤسسات منظومة األمم المتحدة 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  25امتثلت للمعيار 

العام الذي ينص على االعتراف في البيانات المالية 

بااللتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين، ولكنه ال يحدد 

ات، تاركاً لتقدير الكيفية التي ينبغي بها تمويل هذه االلتزام

يكفي  تلك المؤسسات أن تحدد النهج األمثل لكفالة إتاحة ما

من موارد لتسوية تلك االلتزامات المعترف بها لدى 

استحقاقها. وعالوة على ذلك، ترى اللجنة أن األمين العام 

لم يقدم المبررات المنطقية الكافية لتخصيص موارد 

حالية، لتغطية الميزانية المرصودة أصالً لألنشطة ال

االلتزامات المقبلة المتوقعة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة 

تأكيد توصيتها باالستمرار حالياً في اتباع نهج الدفع أوالً 

(، على النحو الذي أيدته 17، الفقرة A/68/550بأول )

 (28. )الفقرة 68/244الجمعية العامة في قرارها 

 التوصية واو: 

ة العامة على مبدأ يوصى بأن توافق الجمعي

تمويل االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي 

بعد انتهاء الخدمة بالنسبة للموظفين 

كانون الثاني/يناير  1المعينين اعتبارا من 

لكي يغطى بالكامل التزام األمم  2020

المتحدة بدفع االستحقاقات أوال بأول ألولئك 

الموظفين، اعتبارا من تاريخ تقاعدهم. 

ضا بأن تؤكد الجمعية العامة ويوصى أي

التمويل المقترح في دورتها الثانية 

والسبعين استنادا إلى توقعات مفصلة تماما 

كانون  1تعكس تاريخ التنفيذ في 

 (72. )الفقرة 2020الثاني/يناير 

تشير اللجنة االستشارية إلى أن الجمعية العامة ترى أن 

توصية منهجية الدفع أوال بأول نهج سليم، وقد أيدت 

اللجنة بأن تواصل المنظمة العمل بنهج الدفع أوال بأول 

 70/248والقرار  68/244في الوقت الراهن )القرار 

  .باء(

. وعالوة على ذلك، ترى اللجنة االستشارية أن 37

المقترح الحالي لتمويل التزامات التأمين الصحي بعد 

انتهاء الخدمة لم يُقدم بطريقة شاملة وال يأخذ بعين 

العتبار السيناريوهات والمتغيرات المختلفة التي يمكن ا

أن تؤثر على تلك االلتزامات، مثل: )أ( المعلومات 

المتعلقة بفرص االستفادة من خطط التأمين الصحي 

الوطنية وما يمكن أن يكون لذلك من أثر، في انتظار 

نتائج الدراسات االستقصاءات الجارية وتحليل التكاليف 

أعاله(؛ )ب(  17إلى  14الفقرات  والمنافع )انظر

معلومات قابلة للمقارنة عن تقييمات التزامات التأمين 

الصحي بعد انتهاء الخدمة، في انتظار مواءمة 

أعاله(؛  26إلى  22المنهجيات المتبعة )انظر الفقرات 

)ج( إدراج توقعات عن عمليات حفظ السالم) ( )انظر 

 أعاله(. 31)ب( و  29الفقرتين 

النظر إلى ما ورد أعاله، ليس بوسع اللجنة . وب38

االستشارية أن توصي بإقرار التوصية واو. )الفقرات 

36-38) 

 

   

  

  

  

 8إلى  1(: التوصيات A/70/590تقرير أمين عام األمم المتّحدة ) الموضوع الركيزة

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية 

(A/70/7/Add.42التوصيات :)  التي أقرتها الجمعية

 باء(  A/70/248العامة لألمم المتّحدة )

و  A/71/698تقرير األمين العام لألمم المتّحدة )

Corr.1التوصيات ألف إلى زاي :)  

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة 

التوصيات التي  :(A/71/815)والميزانية 

أقرتها الجمعية العامة لألمم المتّحدة 

(A/71/272  )باء 

 

 استثمار االحتياطيات 
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 : 8التوصية 

يوصي الفريق العامل بأن تقوم مؤسسات منظومة األمم المتحدة، 

من خالل الفريق العامل المعني بخدمات الخزانة المشتركة، 

بتقصي فرص التعاون في االستفادة من الترتيبات القائمة مع 

ى أقصى حد ممكن مديري األصول الخارجيين لتعظيم العائد إل

 (72وتقليل الرسوم اإلدارية إلى أدنى حد ممكن. )الفقرة 

تستبعد اللجنة االستشارية إمكانية إنشاء مرفق ال وفيما 

مشترك بين الوكاالت الستثمار االحتياطيات المتراكمة، 

فإنها ترى وجاهة في توصية الفريق العامل باالستفادة من 

ول الخارجيين في الترتيبات القائمة مع مديري األص

استثمار االحتياطيات المخصصة لتغطية االلتزامات 

المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للمؤسسات 

التي أنشأت هذه االحتياطيات. وبما أن الجمعية العامة لم 

تتخذ أي قرار في هذا الشأن، فإن اللجنة االستشارية ليست 

اقتراح تأييد في وضع يسمح لها، في الوقت الحاضر، ب

 (30الصادرة عن الفريق العامل. )الفقرة  8التوصية 

 التوصية زاي: 

يوصى بأن يواصل الفريق العامل المعني بخدمات 

الخزانة المشتركة، الذي أنشأته شبكة المالية 

والميزانية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، 

ق تعزيز التعاون المشترك بين الوكاالت فيما يتعل

باستثمار األموال المخصصة لتغطية االلتزامات 

المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. )الفقرة 

78) 

تالحظ اللجنة االستشارية أن الجمعية العامة لم 

تتخذ قرارا بشأن تمويل التزامات التأمين الصحي 

بعد انتهاء الخدمة واالستثمار في أرصدتها 

ي نطاق اختصاصها. بالنسبة للمؤسسات الواقعة ف

وبالنسبة للكيانات التي لها هيئاتها اإلدارية 

ووضعت جانبا احتياطيات مخصصة لتغطية 

التزاماتها المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء 

الخدمة، ترحب اللجنة بالجهود التي يبذلها الفريق 

العامل المعني بخدمات الخزانة المشتركة بحثا 

لجنة االستشارية عن فرص التعاون. وتوصي ال

 (43)الفقرة  .الجمعية العامة بإقرار التوصية زاي
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  : تقارير الصناديق الفرعيةسادسالمرفق ال

 2017ل/ديسمبر كانون األو 31صناديق الفرعية في بيان الوضع المالي بحسب ال

             بيان الوضع المالي بحسب الصناديق الفرعية

       2017كانون األول/ديسمبر  31في 

             باليورو

  
خدمات برنامج 

 العمل

المساهمات 

 الطوعية

برنامج األمم 

المتحدة 

 اإلنمائي

الصناديق 

 االستئمانية

الحذف بين 

 الفئات*
 مجموع المنظمة

 20.314.019,94 2.532.038,86- 117.124,95 452.188,15 5.795.404,90 16.481.340,80 األصول

 18.980.199,56 2.532.038,86- 117.124,95 452.188,15 5.795.404,90 15.147.520,42 األصول الجارية

 14.363.506,07 0,00 117.124,95 102.673,41 4.131.651,92 10.012.055,79 النقد وما يعادل النقد

 52.349,78 0,00 0,00 0,00 0,00 52.349,78 المخزونات

 3.282.672,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282.672,23 ض، الصافياشتراكات األعضاء المقّررة مستحقة القب

 793.381,60 0,00 0,00 315.855,06 477.526,54 0,00 المساهمات األخرى المستحقة القبض، الصافي

 462.140,19 0,00 0,00 699,25 48.890,75 412.550,19 الحسابات األخرى المستحقة القبض، الصافي

 26.149,69 2.532.038,86- 0,00 32.960,43 1.137.335,69 1.387.892,43 األصول الجارية األخرى

       

 1.333.820,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.820,38 األصول غير الجارية

 125.715,91 0,00 0,00 0,00 0,00 125.715,91 اإلستثمارات

اشتراكات األعضاء المقّررة المستحقّة القبض، 

 الصافي 

411.173,72 0,00 0,00 0,00 0,00 411.173,72 

 321.557,76 0,00 0,00 0,00 0,00 321.557,76 الممتلكات والمباني والمعّدات 

 468.856,45 0,00 0,00 0,00 0,00 468.856,45 األصول غير المادية، الصافي 

 6.516,54 0,00 0,00 0,00 0,00 6.516,54 األصول األخرى غير الجارية

       

 20.314.019,94 2.532.038,86- 117.124,95 452.188,15 5.795.404,90 16.481.340,80 م وصافي األصول/رأس المال الخصو

 23.379.981,18 2.532.038,86- 375,00 296.497,67 806.505,46 24.808.641,91 الخصوم 

 4.020.327,96 2.532.038,86- 375,00 296.497,67 806.505,46 5.448.988,69 الخصوم الجارية

 1.270.040,71 0,00 0,00 49.315,45 181.565,37 1.039.159,89 حسابات الدفع والمستحقات

 284.963,98 0,00 0,00 0,00 262.535,02 22.428,96 التحويالت مستحقة الدفع 

 803.158,28 0,00 0,00 0,00 0,00 803.158,28 استحقاقات الموظفين

 1.498.664,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.664,77 الُسلف المستلمة 

 125.545,04 0,00 0,00 0,00 108.702,80 16.842,24 اإلعتمادات 

 37.955,18 2.532.038,86- 375,00 247.182,22 253.702,27 2.068.734,55 الخصوم الجارية األخرى

       

 19.359.653,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19.359.653,22 الخصوم غير الجارية

 19.339.984,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19.339.984,20 استحقاقات الموظفين

 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 الُسلف المستلمة

 12.469,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12.469,02 الخصوم األخرى غير الجارية 

       

 3.065.961,24- 0,00 116.749,95 155.690,48 4.988.899,44 8.327.301,11- صافي األصول/رأس المال

 7.513.198,23- 0,00 116.749,95 155.690,48 4.988.899,44 12.774.538,10- الفائض/)العجز( المتراكم

 4.447.236,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447.236,99 اإلحتياطيات
*
   لتقديم هذا البيان المالي بدقّة. تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيّنة هنا 
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 2017ل/ديسمبر كانون األو 31للسنة المنتهية في يان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية ب

           بيان األداء المالي بحسب الصناديق الفرعية

كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2017 

             باليورو      

  

ت برنامج خدما

 العمل

المساهمات 

 الطوعية

برنامج األمم 

المتحدة 

 اإلنمائي

الصناديق 

 االستئمانية

الحذف بين 

 الفئات*
 مجموع المنظمة

 اإليرادات

16.824.815,3

6 

4.661.580,6

2 

652.992,3

9 

92.051,6

8 

-

1.890.852,3

4 

20.340.587,7

1 

 اشتراكات األعضاء المقّررة

13.627.323,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.627.323,0

0 

المساهمات األخرى)المساهمات الطوعية 

 0,00 والصناديق االستئمانية(، صافي  التخفيض

1.513.274,9

1 

651.653,0

9 

92.000,0

0 0,00 2.256.928,00 

إيرادات المنشورات، الصافي من 

 432.997,69 0,00 0,00 0,00 0,00 432.997,69 الحسومات والعائدات  

 األخرى  اإليرادات

2.764.494,67 

3.148.305,7

1 1.339,30 51,68 

-

1.890.852,3

4 4.023.339,02 

       

17.736.452,4 النفقات 

1 

6.212.902,2

7 

620.130,4

4 

89.325,2

4 

-

1.890.852,3

4 

22.767.958,0

2 

 األجور والرواتب واستحقاقات الموظفين 
11.969.311,6

8 

1.515.911,2

0 

134.824,3

7 

87.825,2

4 0,00 

13.707.872,4

9 

 423.748,12 0,00 0,00 0,00 190.137,08 233.611,04 المنح والتحويالت األخرى 

 2.442.336,85 0,00 0,00 9.820,54 674.460,23 1.758.056,08 السفر 

اللوازم والمواد اإلستهالكية وتكاليف 

 2.075.909,79 التشغيل 

1.632.014,0

0 

418.115,4

6 1.500,00 0,00 4.127.539,25 

 658.766,34 0,00 0,00 57.123,14 502.069,04 99.574,16 فروقات صرف العمالت

 79.416,44 0,00 0,00 0,00 0,00 79.416,44 االستهالك واإلهالك وانخفاض القيمة 

 النفقات األخرى 

1.520.573,22 

1.698.310,7

2 246,93 0,00 

-

1.890.852,3

4 1.328.278,53 

       

 911.637,05- ض/)العجز( للسنة الفائ

-

1.551.321,6

5 32.861,95 2.726,44 0,00 

-

2.427.370,31 
*
   تؤّدي األنشطة الداخلية إلى معامالت بين الفئات. وهي مبيّنة هنا لتقديم هذا البيان المالي بدقّة. 

 

 

 


