البند ( 3ب)
تنفيذ برنامج العمل العام والوضع المالي للمنظمة

)CE/113/3(b
Madrid, 18 December 2020
Original: English

منظمة السياحة العالمية تخضر .كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت
 www.unwto.orgأو يمكنكم استخدام رمز اإلجابة السريعة هنا.

ملخص تنفيذي
أوال -تنفيذ برنامج العمل العام
يُقدِّم هذا التقرير نبذةً عن أنشطة المنظمة وإنجازاتها الرئيسية في الفترة الممتدة من تموز/يوليو وحتى كانون
األوَّل/ديسمبر  .2020وتُرفَق بالتقرير مجموعة ال ُمرفقات التالية :المرفق األول  -قائمة فعاليات منظمة السياحة
العالمية؛ المرفق الثاني  -قائمة منشورات منظمة السياحة العالمية؛ المرفق الثالث  -منظمة السياحة العالمية والعمل
على األرض؛ المرفق الرابع  -اللجنة المعنية بالتعليم عبر االنترنت؛ المرفق الخامس  -الفريق العامل المعني
باألعضاء المنتسبين؛ المرفق الخامس  -اللجنة المعنية بوضع المدوّنة الدولية لحماية السائحين؛ المرفق السابع -
منظمة السياحة العالمية ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة (.)UNSDG
مع استمرار تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-نفّذت منظمة السياحة العالمية أنشطة ُمح َّددة
لالستجابة لألزمة ودعم أعضائها في إعادة إطالق عجلة السياحة.
َّ
وإن المجلس التنفيذي مدع ّو إلعادة النظر في مسألة العضوية ال ُمحتملة في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،
ً
نزوال عند طلب الجمعية العا ّمة.
ثانيا -الوضع المالي للمنظمة

ألف -التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية للفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر 2020
بتاريخ  30أيلول/سبتمبر  ،2020قُ ِّد َرت إيرادات الميزانية العادية لسنة  2020بمبلغ  13.290.000يورو ،في مقابل
 12.600.000يورو للنفقات ،ما يحقّق رصيدًا نقديًا ُمقد ًّرا بقيمة  690.000يورو .واعتبا ًرا من التاريخ نفسه ،بلغ
إجمالي إيرادات الميزانية العادية المستلمة (نقدًا)  12,405,891يورو ،بما في ذلك متأخرات اشتراكات األعضاء
المستوفاة ( 1,395,708يورو)؛ في حين بلغت نفقات الميزانية  12,098,730يورو.
يقدم األمين العام البيانات المؤقتة المرحلية للوضع المالي واألداء المالي للمنظمة للفترة المنتهية في 30
أيلول/سبتمبر  ،2020فضال عن األداء المالي وأضواء على الوضع في الفترة نفسها .كذلك ،يقدم األمين العام إلى
المجلس التنفيذي معلومات محدثة عن األعضاء الخاضعين ألحاام المادة  34من النظام األساسي و/أو الفقرة  13من
قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي في  30أيلول/سبتمبر .2020

منظمة السياحة العالمية  -وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة

باء -إغالق البيانات المالية ال ُمراجعة للفترة المالية الثانية والعشرين ()2019-2018
تُرفَع إلى الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة البيانات المالية المراجعة للمنظمة عن الفترة المالية الثانية
والعشرين (السنتين المنتهيتين في  31كانون األول/ديسمبر  2018و ،)2019والرصيد النقدي في الميزانية العادية
ورأس المال المتداول للفترة نفسها ،وذلك بغية إغالق البيانات.

جيم  -انتخاب المراجع الخارجي للفترة 2023-2022
ستقوم الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة باختيار مراجع خارجي للمنظمة للفترة  .2023-2022ووفقًا
لإلجراء المتبع ،يمان ألي دولة عضو في المنظمة ترغب في تقديم ترشيحها لمنصب المراجع الخارجي لمنظمة
السياحة العالمية للفترة  ،2023-2022للمراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة للسنتين المنتهيتين في  31كانون
األول/ديسمبر  2021و 31كانون األول/ديسمبر  ،2022أن تقوم بذلك عن طريق إرسال إشعار خطي موجه لألمين
العام.

دال  -خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العادية للسنة المالية 2021
بعد إعالن منظمة السياحة العالمية عن تف ّشي وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-عالميًا في  11آذار/مارس ،2020
يبقى مشهد التوقعات المالية لمنظمة السياحة العالمية لسنة  2021بعيدًا عن الوضوح واليقين .بتاريخ  31تشرين
األول/أكتوبر ،ق ّدم األمين العام خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العامة للسنة المالية  2021ملتز ًما بحصر النفقات
بالموارد المالية المتوفرة والمتوقّعة.
تُق َّدر إيرادات ونفقات الميزانية العادية لسنة  2021بمبلغ  .12.800.000وتبقى قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها
على المدى المنظور وتقيّدها ببرنامج العمل رهنًا بتوقيت تسديد األعضاء الشتراكاتهم ال ُمق ّررة .وفي هذا السياق،
تنصّ الفقرة  12من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على ضرورة أن يقوم "أعضاء المنظمة بتسديد
اشتراكهم في الشهر األول من السنة المالية التي يستح ّ
ق فيها."...

ثالثا -تقرير الموارد البشرية
بتاريخ  1كانون األول  ،2020كانت قد أُجريَت ثالث عمليات توظيف لم تظهر نتائجها بعد.
كذلك ،وانسجا ًما مع ممارسات وكاالت األمم المتحدة األخرى ،اتخذ األمين العام بعض التدابير لمعالجة مسألة
الفائض في اإلجازات السنوية المتراكمة للموظفين نتيجة القيود الصارمة المفروضة على السفر وإجراءات العزل
المنزلي بسبب جائحة كوفيد 19-في .2020
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مشروع مقرر

1

البند (3ب)
تنفيذ برنامج العمل والوضع المالي للمنظمة
(الوثيقة )(CE/113/3(b

إن المجلس التنفيذي
وقد نظر في التقرير الموضوع بشأن تنفيذ برنامج العمل العام والوضع المالي للمنظمة،
أوال -تنفيذ برنامج العمل العام
 .1يحيط عل ًما باألنشطة المنفذة والتق ّدم ال ُمحقّق ،وال سيّما الجهود الملحوظة التي بُ ِذلَت في إطار االستجابة ألزمة كوفيد-
19؛
وقد اطلع على التقرير المرحلي الذي ق ّدمة الفريق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني للعضوية باالنتساب في منظمة
السياحة العالمية ،الموضوع بشأن تنفيذ برنامج العمل العام والوضع المالي للمنظمة،

 .2ويحيط بالتقرير (القسم ز)؛
 .3ويشار أعضاء الفريق العامل على مشاركتهم ويطلب منهم :أ) أن يُبقوا المجلس التنفيذي مطلعًا على آخر مراحل التق ّدم
في عملية اإلصالح؛ وب) أن يق ّدموا تعديالتهم ال ُمقت َرحة على النظام الداخلي لألعضاء المنتسبين ولجنة األعضاء
المنتسبين في دورتها القادمة؛
وقد استمع إلى شرح األمين العام بشأن تبعات إصالح األمم المتحدة على منظمة السياحة العالمية ،وال سيّما في ما يتعلّق
بعضوية المنظمة في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،
 .4ويأخذ عل ًما بالتطورات بشأن قرار الجمعية العامة االنسحاب مؤقتًا من مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في ظل
الوضع غير المسبوق الذي ولّدته جائحة كوفيد ،19-ويطلب من األمن العام أن يطلعه على آخر التطورات بهذا الشأن
في دورته التالية؛
أ) يق ّرر أن تعيد منظمة السياحة العالمية النظر في عضويتها في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لفترة
ضا أن تتخذ المنظمة التدابير الضرورة لاي تعود وتنضم مجددًا إلى المجموعة قبل
السنتين المقبلتين ،ويطلب أي ً
.2023-2022
أو
ب) يق ّرر إعادة النظر بعضوية منظمة السياحة العالمية في مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة -2022
 ،23على أن يُتخذ القرار بشأن االنضمام مجددًا لفترة السنتين .25-2024

1

هذا مشروع مقرر .لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس ،يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس.
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ثانيا -الوضع المالي للمنظمة
 .5ويحيط عل ًما مع التقدير بالمعلومات الوافية الواردة في الوثائق ومرفقاتها؛
 .6ويحيط عل ًما بالتقرير المالي الذي قدمه األمين العام حول الفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر  ،2020ويقر كما وردت
في الوثيقة خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العادية للسنة المالية  ،2020والتي عرضها األمين العام بتاريخ 30
أيلول/سبتمبر  ،2020كم يق ّر االعتمادات المنقحة للميزانية العادية لسنت َْي  2020و ،2021وغيرها من المعلومات
الواردة في الوثيقة والمرفقات؛
 .7ويحيط عل ًما مع التقدير بتقديم البيان المرحلي المؤقت غير المراجع للوضع المالي للمنظمة بتاريخ  30أيلول/سبتمبر
 ،2020وببيان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر 2020؛
 .8ويحث األعضاء الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية بعد على اتخاذ الخطوات الالزمة لتسديد اشتراكاتهم عن سنة 2020؛
 .9ويشار األعضاء المذكورين في جدول االشتراكات المتأخرة المستلمة من األعضاء عن الفترة المنتهية في 30
أيلول/سبتمبر  )2020الذين بذلوا الجهود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية؛
 .10ويرحب مع الشار بمبادرة غانا واتحاد جزر القمر وزامبيا باتخاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية ،جزئيًا
أو كليًا ،كي ال تعود خاضعة ألحاام المادة  34من النظام األساسي والفقرة  13من قواعد التمويل المرفقة بالنظام
األساسي؛
 .11ويلحظ أن نيااراغوا قد تقيدت بالاامل بخطة السداد المتفق عليها لغاية  ،2020في خالل فترة تقرير هذه الوثيقة؛
 .12ويطلب إلى األمين العام إعالم الجمعية العامة في دورتها القادمة بشأن تقيد األعضاء باالتفاقات الموضوعة من أجل
مواصلة استفادتهم من اإلعفاء المؤقت من أحاام الفقرة  ،13الذي كانت الجمعية العامة قد منحتهم إياه ،أو إعادة تطبيق
هذه األحاام عليهم في حال عدم االلتزام ،وذلك وفقًا لمقتضيات كل حالة؛
 .13ويدعم نهج األمين العام الن ِشط من أجل تسوية اشتراكات السنة الجارية واالشتراكات المتأخرة ،بهدف المساهمة في
تنفيذ برنامج عمل المنظمة ،وال سيّما بالنظر إلى الطلب المتزايد الذي تتلقاه المنظمة لناحية مساعدة قطاع السياحة على
النهوض والتعافي من التحديات التي خلّفتها آثار جائحة كوفيد 19-في ظلّ مواردها المحدودة؛
 .14ويوصي الجمعية العا ّمة بإقرار مق ّررات المجلس التنفيذي () )CE/DEC/4(CXو() )CE/DEC/6(CXIIبشأن
اعتماد التقرير المالي للمنظمة وبياناتها المالية ال ُمراجعة للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول/ديسمبر  2018و2019
على التوالي ،واعتماد إغالق البيانات المالية ال ُمراجعة للمنظمة للفترة المالية الثانية والعشرين (،)2019-2018
والرصيد النقدي في الميزانية العادية ووضع رأس المال المتداول في الفترة نفسها؛
 .15ويشجّع األعضاء على تقديم ترشيحاته م لدور المراجع الخارجي لتنفيذ المراجعة الخارجية للمنظمة عن الفترة -2022
 ، 2023وتنفيذ المراجعة الخارجية لبيانات المنظمة المالية للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول/ديسمبر 2021
و2022؛
 .16ويُقر خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العادية للسنة المالية  ،2021كما هي واردة في هذه الوثيقة ،والتي ق ّدمها األمين
العام في  31تشرين األول/أكتوبر  ،2020ويوصي بأن يقتصر اإلنفاق على الموارد النقدية المتوفرة والمتوقعة؛
 .17ويحث األعضاء على تسديد اشتراكاتهم في خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة  12من قواعد التمويل
المرفقة بالنظام األساسي (يتعيّن على أعضاء المنظمة تسديد اشتراكهم في الشهر األول من السنة المالية التي يستح ّ
ق
فيها)؛
ثالثا -تقرير الموارد البشرية
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 .18ويحيط عل ًما بالمعلومات ال ُمح ّدثة ال ُمقّدمة بشأن الموارد البشرية في المنظمة.
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مقدمة
.1

وافقت الجمعية العا َّمة في دورتها الثالثة والعشرين ال ُمنعقدة في سانت بطرسبرغ ،االتحاد الروسي ،على برنامج العمل
الذي اقترحه األمين العام انطالقًا من رؤية اإلدارة ،والذي يرسم أهدافًا وأولويات واضحة و ُمح ّددة للمنظمة في خالل
واليته.

.2

بغية االستجابة للضوابط ال ُمح َّددة التي يفرضها االجتماع بصيغ ٍة هجينة ،ومراعاةً للفترة القصيرة الفاصلة بين الدورة
تقرير لبن ٍد موحّ د يتناول النقاط التالية:
 112والدورية  113للمجلس التنفيذي (أربعة أشهر) ،ق ّرر األمين العام وضع
ٍ
تنفيذ برنامج العمل العام ،والوضع المالي ،والموارد البشرية في المنظمة.

.3

صا عن األنشطة التي نفذتها المنظمة في إطار االستجابة لهذه األهداف
يق ّدم هذا التقرير ،ضمن القسم األولُ ،ملخ ً
واألولويات .وهو يش ّال امتدادًا للوثيقة ( ،)CE/112/3(b) rev.2حيث يغطي الفترة الزمنية من تموز/يوليو وحتى
كانون األول/ديسمبر .2020

.4

تغطي ال ُمرفقات المعلومات التالية :المرفق األول – قائمة فعاليات منظمة السياحة العالمية ،المرفق الثاني قائمة
منشورات منظمة السياحة العالمية ،المرفق الثالث منظمة السياحة العالمية والعمل على األرض ،المرفق الرابع اللجنة
المعنية بالتعليم عبر االنترنت ،المرفق الخامس الفريق العامل المعني باألعضاء المنتسبين ،المرفق السادس اللجنة
المعنية بوضع المدوّنة الدولية لحماية السائحين ،المرفق السابع منظمة السياحة العالمية ومجموعة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة (.)UNSDG

.5

يق ّدم القسم الثاني من هذه الوثيقة توصيفًا للوضع المالي في المنظمة في  30أيلول/سبتمبر  .2020وهو يتض ّمن
معلومات عن أداء الميزانية في الميزانية العادية ،ويق ّدم خطت َْي اإليرادات والنفقات لسنت َْي  2020و.2021

.6

ضا معلومات ُمح ّدثة عن تسديد االشتراكات ال ُمق ّررة واالشتراكات المتأخرة ،إلى جانب تطبيق الما ّدة
توفّر هذه الوثيقة أي ً
 34من النظام األساسي والفقرة  13من قواعد التمويل.

.7

ً
تفصيال عن الوضع المالي للمنظمة.
يُق ِدم المرفق السابع ،وما يندرج ضمنه من مرفقات فرعية ،معلومات أكثر

.8

يستعرض القسم الثالث من هذه الوثيقة وضع الموارد البشرية في المنظمة في  1كانون األول/ديسمبر  ،2002بما في
ذلك عمليات التوظيف التي لم تظهر نتائجها بعد ،إضافةً إلى التدابير المتخذة لمعالجة مسائل الموظفين الناجمة عن
جائحة كوفيد.19-
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أوال-

تنفيذ برنامج العمل العام

ألف.

زيادة الموارد وتعزيز قدرة منظمة السياحة العالمية من خالل الشراكات

.9

طرق جديد ٍة ومبتكرة لزيادة ميزانيتها العادية ومواردها الخارجة عن الميزانية لكي
وبشكل مستمر عن
تبحث األمانة
ٍ
ٍ
ً
تتمكن من تحسين دعمها وخدمتها لألعضاء ولألمانة نفسها .تحقيقا لهذه الغاية ،تدعو الحاجة إلى تزويد المنظمة
وأع ضائها باألدوات والمعرفة الضرورية لحشد الموارد اإلضافية ،بما في ذلك تعزيز اإلطار المؤسّسي للمنظمة لكي
يصبح متوائمًا مع متطلبات الجهات المانحة.

.11

تعاون إطاري مع المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير يرعى أنشطة المشاريع ،وهي
و ّقعت األمانة مؤخرً ا اتفاق
ٍ
2
اتفاق مو ّحد بشأن توفير المساعد
حاليًا في طور إنهاء مفاوضات مع مجموعة البنك الدولي من أجل توقيع نموذج
ٍ
ً
إضافة إلى اتفاق شروطٍ عامًة لتوفير المساعدة التقنية المباشرة لمجموعة
التقنية في إطار المشاريع التي يمولّها البنك،
البنك الدوليُ .ت َّ
لخص هذه المشاريع ضمن المرفق الثالث :منظمة العمل الدولية والعمل على األرض.

.11

ً
إضافة إلى ذلك ،وبغية تعزيز قدرة المنظمة على توفير الخدمة ،وال سيّما على األرض ،انخرطت األمانة في مجموعة
ت مع عد ٍد من الشركاء الدوليين ،مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( ،)JICAومنظمة التعاون والتنمية في
مشاورا ٍ
الميدان االقتصادي ( ،)OECEDوضمن منظومة األمم المتحدة على مستوى المُنسقين المُقيمين وأفرقة األمم المتحدة
القطرية على المستوى القطري ووكاالت األمم المتحدة وغيرها من األجهزة والهيئات في المق ّر العام ،بهدف تحسين أو
توسيع نطاق العالقات المؤسّسية القائمة أو الجديدة وجهود حشد الموارد.

.12

ساهمت الشراكة اإلعالمية بين المنظمة وقناة السي.أن.أن .إنترناشونال في دعم حملة منظمة السياحة العالمية
#سافر_غ ًدا ،حيث ضمنت انتشارً ا عالميًا دعمًا لحضور المنظمة وبروزها وبناء سمعتها .وإذ تؤ ّكد على موقع منظمة
السياحة العالمية ،ستقوم قناة السي.أن.أن .أي ً
ضا بعرض الفيديو الترويجي الذي أنتجته المنظمة في إطار الحملة التالية
بعنوان #إعادة_إطالق_السياحة مجانًا في أواخر /2020مطلع .2021

.13

أ ّدت المفاوضات الجارية من أجل توقيع مذ ّكرات تفاهم مع أهم المؤسّسات والوكاالت اإلعالمية (فوربز جورجيا،
وفوربز أميركا الالتينية ،ويورونيوز ،وأفرياان نيوز ،ووكالة األنباء اإلسبانية  ،EFEووكالة األنباء الصينية )Xinhua
ت وطيد ٍة ،وإلى زيادة حضور منظمة السياحة العالمية في المقاالت اإلعالمية.
إلى بناء عالقا ٍ

.14

رحّب أعضاء المجلس التنفيذي بحرارة خالل الدورة  112التي انعقدت في جورجيا ،بعرض المملاة العربية السعودية
ب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية للشرق األوسط .وإذا تسعى المملاة إلى زيادة منسوب السيّاح
بإنشاء واستضافة مات ٍ
الوافدين إليها ،بما في ذلك من خالل التخفيف من إجراءات وشروط تأشيرات الدخول المفروضة على الزائرين ،سيؤ ّمن
الماتب الجديد قاعدة للمنظمة تستطيع من خاللها أن توجّ ه عملية التنمية السياحية عبر المنطقة بأسرها.

.15

ُوقِّع االتفاق في أيلول/سبتمبر  ،2020في إطار انعقاد الدورة  112للمجلس التنفيذي ،وسيدخل حيّز النفاذ فور قيام
المملاة بإنجاز المعامالت الضرورية وإخطار األمانة بذلك .سيعمل الماتب اإلقليمي على تنفيذ أنشطته في الشرق
األوسط وخدمة البلدان الواقعة في هذه المنطقة ،بهدف تحقيق نم ٍّو مستدام في قطاع السياحة ،وتنمية رأس المال
البشري ،وجمع إحصاءات ُمح ّددة مرتبطة بالسياحة في الشرق األوسط.

.16

تأتي مبادرة المملاة باستضافة الماتب اإلقليمي للشرق األوسط دع ًما لجهود منظمة السياحة العالمية في تعزيز تركيز
مهم للدخل ولفرص العمل ولتنويع االقتصادات الوطنية .والتاريخ المتوقَّع الفتتاح
البلدان على قطاع السياحة
كمصدر ٍ
ٍ
الماتب اإلقليمي للشرق األوسط في الرياض هو ربيع .2021

.17

يعرض المرفق السابع التق ّدم ال ُمح َرز بشأن إعادة النظر في عضوية المنظمة في مجموعة األمم المتحدة للتنمية
ً
نزوال عند طلب الجمعية العا ّمة ضمن قرارها  ،714 XXIIIونصّ ه" :لن تاون منظمة السياحة العالمية
المستدامة،
جز ًءا من مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في فترة السنتين المقبلة ،على أن يُعاد النظر في عضوية المنظمة
للفترة ."2023-2022

2
تتألّف مجموعة البنك الدولي من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،ومؤسّسة التمويل الدولية ،ووكالة ضمان االستثمار المتع ّددة األطراف ،والمركز
الدولي لتسوية منازعات االستثمار ،والمؤسّسة الدولية للتنمية.
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باء-

جعل السياحة أذكى :االبتكار والتحول الرقمي

.18

والتطور الرقمي يولّد فر ً
صا لقطاع السياحة من أجل تحسين مستوى الدمج والتغطية الشاملة،
ّ
إنَّ تسخير طاقة االبتكار
وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد ،من جملة أهداف أخرى تندرج ضمن خطة التنمية المستدامة
األوسع.

.19

دخلت منظمة السياحة العالمية وغوغل في شراك ٍة من أجل تطوير برنامج التسريع الرقمي في منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء ،وهو مو ّجه لوزراء السياحة وأبرز رابطات وهيئات ومجالس السفر والسياحة في الدول األعضاء ،بغية
تعزيز عملية االبتكار وتطوير مهارات التحوّ ل الرقمي .وقد ُن ِّظم برنامج التسريع الرقمي الثاني افتراضيًا باستضافة
مصر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

جيم-

تعزيز ميزتنا التنافسية :االستثمارات وريادة المشاريع

.21

فازت حملة "أوبونتو :أفريقيا تدعوكم إلى العيش" ( ،)Ubuntu: Africa Invites You To Liveالتي أطلقتها
شركة  ،ATREVIAوهي شركة عالمية معنية بمجال التواصل وتعزيز الماانة االستراتيجية ،بمسابقة العالمات
التجارية " ،"Challenge Inspiration Africa Brandingالتي أقامتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع قناة
عرض ُمق ّدم .دعَت هذه المسابقة الوكاالت وشركات
"سي.أن.أن .".وقد ت ّم اختيار اقتراحها من بين أكثر من 200
ٍ
اإلبداع وروّ اد المشاريع واألعمال إلى تقديم استراتيجي ٍة مبتارة وأصيلة لعالم ٍة تجارية تس ّوق ألفريقيا ومقاصدها
كوجه ٍة سياحية وترسّخ التنوّع فيها في أذهان المسافرين في ما بعد انتهاء حقبة كوفيد.19-

.21

ّ
يتخطى األدوات المالية
يُع ُّد االستثمار ما ّونًا أساسيًا الستعادة عافية المنظومة السياحية وتقويتها .وإذا ما نظرنا في ما
استثمار
المطلوبة لتسهيل ض ّخ السيولة دع ًما لسلسلة القيمة السياحية على المدى القصير ،فإنّنا بحاج ٍة إلى تطوير سُبل
ٍ
تُسرّع مسار التانولوجيا والدمج واالستدامة ألجل تعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في فترة ما بعد كوفيد.19-
وقد ُعقِ َد في هذا السياق منتدًى لالستثمار في أعقاب اجتماع المجلس التنفيذي في جورجيا.

.22

عمل
عقدت لجنة السياحة والتنافسية اجتماعها العاشر (عبر االنترنت) في  31تموز/يوليو  ،2121حيث ناقشت خطة
ٍ
مُن ّقحة للّجنة لألشهر المقبلة ،قُ ِّد َمت إلى األمانة بعد موافقة جميع أعضاء اللجنة عليها باإلجماع .انظر المرفق األول:
قائمة فعاليات منظمة السياحة العالمية.

.23

ُمنِ َحت هيئات إدارة المقاصد التالية شهادة " :"UNWTO.QUESTهيئة السياحة ( Thompson Okanaganكندا)،
و( Fundació Mallorca Turismeإسبانيا).

.24

ت بشأن العالقة بين
أطلقت منظمة السياحة العالمية منشو ًرا مشتر ًكا مع المنظمة العالمية للملاية الفارية ،يوفّر توجيها ٍ
السياحة والملاية الفارة لصنّاع السياسات ،والمقاصد ،وأصحاب المصلحة الرئيسيّين .ويفسّر هذا المنشور كيف َّ
أن
إدماج ومراعاة حقوق الملاية الفارية بالشال الصحيح يمان أن يساهم في تعزيز التنافسية في السياحة ،وهو يسلّط
الضوء على الممارسات الجيّدة ويق ّدم مجموعة من دراسات الحالة الناجحة والتوصيات الخاصّ ة بصنّاع القرار وغيرهم
من أصحاب المصلحة ضمن سلسلة القيمة السياحية .انظرالمرفق الثاني :قائمة منشورات منظمة السياحة العالمية.

دال -توليد فرص عم ٍل أكثر وأفضل :التعليم والعمل
.25

في حزيران/يونيو  ،2020أطلقت منظمة السياحة العالمية ومعهد  Sommetمسابقة الضيافة .كان الهدف من المسابقة
تحديد األفاار واألفراد القادرين على تسريع عملية نهوض قطاع السياحة بعد انقضاء جائحة كوفيد .19-وفي إطار هذه
المبادرة ،ت ّم استالم  600طلب تقريبًا من مختلف أنحاء العالم .وسيُمنَح أ ّول ثالثين متسابقًا يصلون إلى المراحل النهائية
منحة دراسية كاملة لشهادة إجازة أو ماجستير في  30برنام ًجا مختلفًا معنيًا بقطاع الضيافة .وتُعطَى جميع هذه البرنامج
في المعاهد الدولية المرموقة التابعة لمجموعة  ،Sommetوالمتخ ّ
صصة في الضيافة وفن الطهي :معهد غليون للتعليم
العالي ،و ،Les Rochesو .École Ducasseومن بين المتسابقين الثالثين الذين يبلغون المراحل النهائية ،سيت ّم
اإلعالن عن المشاريع الفائزة في آذار/مارس .2021

.26

تهدف اللجنة المع نية بالتعليم عبر االنترنت ،التي اقترحتها أمانة منظمة السياحة العالمية ووافق عليها المجلس التنفيذي،
إلى ضمان مواءمة مضمون أكاديمية السياحة اإللاترونية التابعة لمنظمة السياحة العالمية ( UNWTO Tourism
ت لألمين العام بشأن استراتيجية
 )Online Academyمع أولويات الدول األعضاء في المنظمة ،وإلى تقديم توصيا ٍ
إدارة هذه المن ّ
صة ،ومحتواها وآليات التواصل فيها ،وغيرها من المسائل .لالطالع على مزيد من المعلومات ،انظر
المرفق الرابع.
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.27

في تموز/يوليو ،استضافت منظمة السياحة العالمية مسابقة  Final4األولى عبر االنترنت في إطار الرابطة العالمية
األولى لطالب منظمة السياحة العالمية .جاء ذلك نتيجةً لمسابق ٍة إلاترونية مبتارة أُطلِقَت من أجل تماين طالب السياحة
وتحفيزهم على س ّد الفجوة القائمة بين ما يدرسونه وواقع قطاع السياحة ،وذلك من خالل إعطائهم تجربة حقيقية يعملون
فيها على وضع وتقديم حلول مبتارة ومستدامة للتحديات التي يواجهها القطاع.

.28

ق من أكثر من  62جامعة من مختلف أنحاء العالم ،من
على مدى خمسة أشهر ،أظهر لنا أكثر من  300طال ٍ
ب في فر ٍ
خالل المرونة التي أثبتوها على الرغم من الوباء؛ أظهروا أنَّهم جاهزون لاي ياونوا قادة المستقبل في قطاعنا .عملت
ت متنوّ عة
الفرق المختلفة بال كلل من أجل وضع حلول جديدة ومبتارة للتحديات في قطاع السياحة ،تناولت موضوعا ٍ
مثل التنمية الريفية والسياحة الشاملة للجميع بعد كوفيد ،19-وحلول الرصد في مرحلة ما بعد كوفيد 19-إلسبانيا ،وتنويع
المنتجات السياحية للشارقة ،وأخي ًرا خطة تواصل استراتيجي لمجموعة فنادق  Meliáالدولية وإدخالها إلى منصّة تيك
توك.

.29

ت لمختلف الفئات العمرية ،وكذلك إنشاء روابط وطنية ،لسنت َْي  2021و.2022
ض َعت خطة استراتيجية إلجراء مسابقا ٍ
ُو ِ

.31

التدريب عبر االنترنت :تحت مظلة المركز الدولي المرتبط بأكاديمية منظمة السياحة العالمية في البرتغال ،يجري العمل
حاليًا على تنفيذ التدريب عبر االنترنت ،حيث ينطلق بمحاضر ٍة حول التح ّول الرقمي للمعلّمين والمدربين في قطاع
ضا
السياحة .وث ّمة مجموعة من المحاضرات ودورات تدريب المدرّبين ال ُمع ّدة للعام  .2021وفي السياق نفسه ،نُظِّ َمت أي ً
ورشتا عمل حول الفعاليات الرقمية والتسويق للمقاصد ،إضافةً إلى دورة تدريب مدرّبين ،في االتحاد الروسي .ويجري
ب متااملة للعام .2021
في هذه األثناء إعداد روزنامة تدري ٍ

.31

ندوات الويب ( :)Webinarsبسبب تفشي جائحة كوفيد ،19-أطلقت أكاديمية منظمة السياحة العالمية سلسلة من
مبادرات التدريب الرقمي عل شكل ندوات عبر الويب .وقد ُع ِقدَت أكثر من  65ندوة منذ أيار/مايو  ،2121شاهدها ما
يقارب  11.111مشارك.

هاء-

بناء المرونة وتسهيل السفر :األمن والسالمة والسهولة في السفر

.32

مع استمرار تف ّشي مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-أطلقت منظمة السياحة العالمية أنشطة ُمح ّددة لالستجابة لألزمة
ودعم األعضاء في إعادة إطالق عجلة السياحة.

.33

ذ ّكرت اللجنة العالمية ألزمات السياحة في منظمة السياحة العالمية بضرورة مضافرة الجهود حيث أنَّه السبيل الوحيد
للدفع باتجاه تعافي القطاع ونهوضه بشا ٍل مستدام .وقد تم ّخض عن االجتماع التزا ٌم بإنشاء لجن ٍة جديدة ضمن منظمة
خطط قوية
السياحة العالمية تُعنَى ببروتوكوالت السالمة المشتركة من أجل زيادة الثقة بالسفر الدولي ،إضافةً إلى وضع
ٍ
لتعزيز حماية المستهلاين واعتماد تدابير لحماية الوظائف.

.34

ر ّكزت الدورة العا ّمة الثانية واألربعين لألعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية على األولويات المباشرة إلعادة
اإلطالق الحيوي للسياحة ،وعلى المه ّمة المطلوبة على المدى األبعد والمتمثلة بضمان بقاء القطاع ركيزةً أساسية للتنمية
المستدامة .وإذ انعقدت تحت شعار "استعادة السياحة .إعادة بناء الثقة .توطيد الشراكات" ،أ ّكدت الدورة على األولويات
األوسع نطاقًا لمنظمة السياحة العالمية ،وعلى رأسها إعادة الثقة بالسفر الدولي وتعزيز التعاون في كل مستوى .وقد ت ّم
تشجيع المشاركين على االستفادة من الزاوية االفتراضية الجديدة لألعضاء المنتسبين.

.35

ص ِّم َمت حزمة المساعدة التقنية إلنعاش قطاع السياحة بعد كوفيد19-انطالقًا من ثالثة محاور أساسية )1 :اإلنعاش
ُ
االقتصادي ،و )2التسويق والترويج ،و )3الدعم المؤسس ّي وبناء المرونة والقدرة على الصمود .يق ّدم المرفق الثالث:
منظمة السياحة العالمية والعمل على األرض ،شرحً ا مفص ًَّال لاافة مبادرات المساعدة التقنية.

.36

في بيان مشترك ،ش ّددت منظمة السياحة العالمية والمنظمة البحرية الدولية على أهمية قطاع الرحالت البحرية في
االقتصاد العالمي .ووفقًا لبيانات هذه الصناعة ،يؤ ّمن قطاع الرحالت البحرية  1.2مليون وظيفة ،ويساهم بـ 150مليار
دوالر في االقتصاد العالمي سنويًا .وتاتسب السياحة أهميةً خاصّ ة وحيوية بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة ،حيث
أنَّها تدعم الماليين على مستوى سبل العيش ومصادر الرزق وتحقّق مااسب اجتماعية واقتصادية ملحوظة.

.37

بشال وثيق مع
إذ تتولّى منظمة السياحة العالمية توجيه عملية إعادة إطالق عجلة السياحة عالميًا ،تعمل األمانة منذ فتر ٍة
ٍ
القادة األوروبيّين لضمان حصول القطاع على الدعم السياسي والمالي المطلوب لحماية سبل الحيش والحفاظ على
المؤسّسات التجارية .وحثّت المنظمة قادة المؤسّسات األوروبية (المجلس األوروبي و اللجنة األوروبية والبرلمان
واقع ملموس من خالل تنسيق حزم ٍة من تدابير
األوروبي ولجنة المناطق) على تحويل خطط اإلنعاش الطموحة إلى
ٍ
االستجابة التي تسمح لقطاع السياحة بالعودة وبتحفيز انتعاش االقتصاد األوروبي.
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أشكال من التآزر ضمن إطار مبادرات الصفقة الخضراء التابعة لالتحاد األوروبي،
باإلضافة إلى ذلك ،وبهدف خلق
ٍ
عملت المنظمة على تعزيز وتوسيع نطاق تعاونها الجاري مع المؤسّسات األوروبية.

.39

كامال بدعم تنافسية قطاع السياحة واستدامته في منطقة البحر األسود ،مراعيةً
ً
بشال خاص
تلتزم المنظمة التزا ًما
ٍ
الوضع الحالي غير المسبوق الناجم عن جائحة كوفيد ،19-كما أنَّها تلتزم بمساعدة بلدان المنطقة من أجل إعادة إطالق
قطاع السياحة والتخفيف من ح ّدة األزمة االجتماعية-االقتصادية ضمن إطار التعاون االقتصادي في منطقة البحر
األسود.

.41

تعمل منظمة السياحة العالمية على توطيد الصالت والروابط بين القطاعين العام والخاص ،وعلى توجيه عملية انتعاش
ٌ
اتفاقات مع الرابطة الدولية للنقل الجوي،
قطاع السياحة وتعافيه من جائحة كوفيد .19-وقد ُوقِّ َعت في هذا اإلطار
ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ،ومجموعة  ،Expediaو ،Giffoni Opportunityومنظمة التعاون
االقتصادي في البحر األسود.

.41

تشارك منظمة السياحة العالمية حاليًا كمنظمة ارتباط في فريق العمل  )WG 18( 18الذي أُنشئ مؤخ ًرا للنظر في
التدابير اآليلة إلى الح ّد من انتشار كوفيد 19-في قطاع السياحة ،بحيث تت ّم تغطية  22صناعة ضمن اللجنة الفنية 228
المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ايزو) ( .)ISO TC 228ويعمل الفريق
أيضً ا على تطوير مجموعة جديدة من المواصفات الفنية المتاحة للعموم ( ،)PAS 5643ومنظمة السياحة العالمية
منخرطة بالاامل في هذه العملية ،حيث تضع اآلراء والمالحظات الفنية على الوثيقة قيد اإلعداد بالتعاون مع الدول
األعضاء .ويُتوقَّع أن تُنشَر هذه الوثيقة في آذار/مارس-نيسان/أبريل .2021

.42

ال تش ّال الوثيقة ال ُمنتظرة (وثيقة  ISO PAS 5643بشأن التدابير اآليلة إلى التخفيف من انتشار فيروس كوفيد 19-في
بروتوكوال خا ًّ
ً
صا بالص ّحة ،وإنّما هي عبارة عن توجيهات وتوصيات هدفها
قطاع السياحة – توجيهات وتوصيات)
ّ
ظروف تؤ ّمن مست ًوى أعلى من السالمة لا ٍل من الموظفين والعمالء/الزوار
مساعدة الصناعة على العمل في
ٍ
(والمقيمين) على ح ٍّد سواء ،ضمن إطار ما تُح ّدده السلطات الصحية الوطنية ،وانطالقًا من توجيهات منظمة السياحة
العالمية .وستاون وثيقة  ISO PAS 5643متوفّرة عند الشراء وفقًا لقواعد منظمة االيزو.

.43

من خالل شراك ٍة مع منصَّة تبادل المواهب ( ،)Eightfold Talent Exchangeستعمل منظمة السياحة العالمية على
توظيف طاقة هذه المنصّة ،وهي عبارة سوق عمل افتراضي يربط العاملين المتأثرين بجائحة كوفيد 19-بفرص العمل
المتوفّرة .باستخدام التقنيات المتقدمة للتعلّم من خالل الذكاء االصطناعي ،تربط المنصّ ة بين طالبي الوظائف وفرص
العمل المناسبة لهم في الشركات التي تعلن عن عمليات توظيف ،ما يبني جسرً ا يجمع بين الباحثين عن عمل
والمنظمات التي تحتاج إلى التوظيف سري ًعا.

.44

اع ُتمِد اإلصدار الشهري لمنشور باروميتر السياحة العالمية في المنظمة لضمان وجود رص ٍد فعّال لبيانات السياحة
ً
إضافة
ت استشرافية للسياحة الدولية،
الدولية من البلدان المختلفة .وقد ت ّم توسيع نطاق التحليل لكي يشمل سيناريوها ٍ
مسح مُحدد ع لى مستوى فريق خبراء منظمة السياحة العالمية لتقييم التوقعات المرتبطة بمواعيد وفترات استعادة
إلى
ٍ
العافية.

.45

بمناسبة الدورة  112للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ،أطلقت المنظمة متعقّب انتعاش السياحة ،وهو عبارة عن
لوحة معلومات بشأن انتعاش قطاع السياحة بالحقائق واألرقام حتى تاريخه .ويأتي هذا العمل نتيجةً للشراكة بين
المنظمات الدولية والقطاع الخاص .كما أنَّه يسلّط الضوء على مؤشرات األداء األساسية في قطاع السياحة بحسب
ت فورية لعملية انتعاش القطاع عبر العالم
األشهر واألقاليم واألقاليم الفرعية ،ما يسمح بالحصول على مقارنا ٍ
والصناعات المختلفة فيه.

.46

ت ُمح َّدثة بانتظام حول
يواصل متع ّقب السياسات السياحية بشأن كوفيد :19-تدابير دعم السفر والسياحة توفير معلوما ٍ
التدابير ال ُمتخذة من قبل  220بلدًا و 40مؤسَّسة على مستوى السياسات المالية والنقدية ،وفرص العمل والمهارات،
ومعلومات السوق ،والشراكات بين القطاعين العام والخاص ،والسياحة الداخلية ،وبروتوكوالت السالمة.

.47

طرح الوباء العالمي تحديًا كبي ًرا على مستوى جمع إحصاءات السياحة .وقد نفّذت منظمة السياحة العالمية مسحً ا حول
تأثير كوفيد 19-على أنشطة جمع اإلحصاءات السياحية .وتظهر النتائج َّ
أن بعض أهم المصادر لإلحصاءات السياحية قد
ّ
بشال كبير ،وال سيّما مسوحات الحدود واألسر .من ناحية أخرى ،تأثرت المصادر اإلدارية بدرج ٍة أقل ،وأثبتت
تأثّرت
ٍ
أنَّها تشا ٍل مصد ًرا مه ّمًا للغاية لتوفير البيانات في خالل الجائحة .باإلضافة إلى ذلك ،ستُصدر منظمة السياحة العالمية
مجموعة من التوجيهات المفاهيمية باالستناد إلى التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة  2008لتوجيه البلدان في
جمع إحصاءات السياحة خالل كوفيد.19-
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ت
أصدرت منظمة السياحة العالمية أي ً
ضا مجموعة توصيات بشأن السياحة الثقافية وكوفيد ،19-تدعو إلى بناء شراكا ٍ
ش مو ّحدة.
إنعا
لعملية
والتخطيط
فورية
ة
استجاب
َي السياحة والثقافة لتأمين
ٍ
بين قطاع ْ
ٍ

.49

بالشراكة مع مؤسَّسة  ONCEاإلسبانية والشباة األوروبية للسياحة المتاحة للجميع ( ،)ENATأع َّدت منظمة السياحة
ي اإلتاحة والشمولية للجميع مع بدء جهود إعادة إطالق
العالمية مجموعة جديدة من التوصيات تضمن توفير عنص َر ُ
السياحة المسؤولة على الرغم من جائحة كوفيد .19-ويسلّط دليل "إعادة فتح السياحة للمسافرين من ذوي اإلعاقات"
ت عملية لتلبية االحتياجات ال ُمح ّددة لألشخاص من
الضوء على الفرص المتوفّرة للمقاصد والشركات ،بحيث تُتخذ خطوا ٍ
ت خاصّ ة لناحية القدرة على الوصول.
ذوي اإلعاقات ،وخصو ً
صا ال ُمسنّين واألشخاص الذين لديهم متطلبا ٍ

.51

أصدرت منظمة السياحة العالمية سلسلة من مذ ّكرات اإلحاطة حول السياحة وكوفيد ،19-ر ّكزت فيها على مسائل
أساسية مثل السياحة الداخلية ،وسياسات لدعم تخفيف التأثير على السياحة وانتعاش القطاع ،وتأثير كوفيد 19-على
السياحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية .انظر المرفق الثاني :قائمة المنشورات.

.51

ً
عمال بالمق ّرر  ،) CXII(4دعا األمين العام جميع األعضاء الفاعلين في المنظمة للمشاركة في اللجنة المعنية بوضع
المدوّنة الدولية لحماية السائحين ( .)CICPTويجب التذكير في هذا اإلطار َّ
بأن والية هذه اللجنة تقتضي االستناد إلى
الوثائق التي أنتجتها المنظمة – وخصوصً ا مس ّودة "اتفاقية منظمة السياحة العالمية بشأن حماية السيَّاح وحقوق
والتزامات مز ّودي الخدمة السياحية" ،كما اعتمدتها الجمعية العا ّمة بموجب قرارها  – )XXII( 686ووضع مقترح
لمدوّنة دولية تشمل المعايير الدنيا في حاالت الطوارئ وحقوق المستهلاين السيّاح في سيناريو ما بعد كوفيد.19-

.52

اعتمدت اللجنة في اجتماعيها األول والثاني ،اللذين حصدا مشاركة  100عضو فاعل تقريبًا (المرفق السادس) ،نظامها
الداخلي وخطة العمل  ،2021-2020وانتخبت البرازيل واليونان لمنصبَ ْي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي .ويعمل
أعضاء اللجنة في الوقت الحاضر على مراجعة مجموعة "توصيات بشأن مساعدة السيّاح الدوليين في حاالت
كفصل مستق ّل .وتستفيد اللجنة في تنفيذ واليتها من دعم خبراء مستقلين م ّمن
الطوارئ" ،بهدف دمجها في المدوّنة
ٍ
يتمتعون بخبرة قانونية معترف بها دوليًا ،كما أنَّها تعتمد على مشاركة مروحة واسعة ومتن ّوعة من المنظمات الدولية
التي انضمت إلى عمل اللجنة بصفة مراقب (المرفق السادس) ،ما يعاس االهتمام الابير بالمدوّنة الدولية عبر القطاعين
العام والخاص.

واو-

حماية تراثنا :االستدامة االجتماعية والثقافية والبيئية

.53

منذ إطالقها في العام  ،2004توسَّعت الشباة الدولية لمراصد السياحة المستدامة بشا ٍل مطرد من حيث الحجم والنفوذ.
اآلن ،وإذ يناب أعضاؤها على المساعدة في توجيه عملية تعافي قطاع السياحة من جائحة كوفيد ،19-اجتمعت الشباة
خبير دولي للحوار
للمرّة الثانية عبر االنترنت منذ بدء األزمة الحالية .ويوفّر االجتماع السنوي منصّ ةً ألكثر من 100
ٍ
حول تو ّجه السياحة في المستقبل ،وحول الدعم الذي تحتاجه المقاصد السياحية لمواصلة جهودها في جعل االستدامة في
صلب أي نم ٍّو مستقبلي .وقد كانت جُزر الكناري أخر المنضمين إلى الشبكة.

.54

التزم وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين بتكثيف جهودهم الرامية إلى وضع االستدامة والدمج في صلب عملية
إنعاش السياحة ونموّ ها المستقبلي .وبمناسبة االجتماع الوزاري ،قُ ِّد َم عرضٌ بشأن تطبيق إطار العال لتنمية المجتمع
الشاملة من خالل السياحة ،الذي وضعته منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع فريق العمل المعني بالسياحة ضمن
قطاع سياحيّ
مجموعة العشرين (انظرالمرفق الثاني :قائمة المنشورات) .وقد رحّب الوزراء بهذا اإلطار كأدا ٍة لقيام
ٍ
أكثر إنصا ًفا وشمولية .وفي إعالنهم ،دعم قادة مجموعة العشرين "المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل تنمية
المجتمع الشاملة من خالل السياحة" ،وشجّعوا على استخدام إطار العال الذي يهدف إلى توليد فرص العمل ،وتمكين
المجتمعات المحلية ،وال سيّما الريفية ،وحماية كوكب األرض ،والحفاظ على التراث الثقافي".

.55

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة ،نشرت األمانة "توصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة والتنمية الريفية  -دليل
لجعل السياحة أدا ًة فعّالة للتنمية الريفية" ،وهي تتو ّجه إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيّين (انظر المرفق الثاني:
قائمة المنشورات) .وعلى خلفية اليوم العالمي للسياحة ،و ّقعت منظمة السياحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة
ف مشتركة مرتبطة بالنموّ
التابعة لألمم المتحدة مذ ّكرة تفاهم ترعى تعاون الوكالتين للدفع قُ ُدمًا باتجاه تحقيق أهدا ٍ
المستدام والمسؤول للسياحة الريفية.

.56

ح ّققت الفعالية االفتراضية لالحتفال باليوم العالمي للسياحة – التي استضافتها وللمرّة األولى أربع دول – ظهورً ا كبيرً ا
ً
وتفاعال غير مسبوق عبر وسائل التواصل االجتماعي والمنصّات الرقمية .وقد م ّكن هذا الموضوع أيضً ا ،بالنظر إلى
أهميته في هذه اللحظة ،من إقامة شراكة مع  ،Google Arts & Cultureمتيحً ا إمكانية الوصول الرقمي إلى
المقاصد في مختلف أنحاء العالم.
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يجتمع المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ومنظمة السياحة العالمية في توحيد جهودهما من أجل دعم السياحة
المستدامة ،وتسريع تحويالت التمويل المناخي ،وإتاحة التكنولوجيات الخضراء أمام قطاع السياحة من خالل منصّة
ً
استكماال لألدوات اإللكترونية
التسوّ ق اإللكترونية للمصرّف ( .)Green Technology Selectorويأتي ذلك
ً
أصال لدى منظمة السياحة العالمية والمتعلّقة بكفاءة الموارد ،مثل "حلول الطاقة للفنادق" ( ،)HESأو
الموجودة
المبادرة الطموحة للفنادق ذات االستهالك شبه الصفري للطاقة (.)neZEH

.58

وافق المجلس التنفيذي على ‘إعالن تبليسي :إجراءات للتعافي المستدام’ .ويعترف اإلعالن بالسياحة كأحد أكثر
القطاعات ّ
ً
فرصة إلعادة تنظيم القطاع وتوجيهه نحو
تأثرً ا بالجائحة ،معتبرً ا أنَّ حالة الجمود العالمية الحالية تش ّكل
ً
مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
ٍ

.59

رحّبت مبادرة البالستيك السياحية العالمية بانضمام  26جهة مو ّقعة جديدة ،بما في ذلك مؤسَّسات تجارية ومنظمات
من مختلف أجزاء سلسلة القيمة في السياحة العالمية .وتأتي هذه المبادرة التي تقودها منظمة السياحة العالمية إلى جانب
برنامج األمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع مؤسّسة  ،Ellen MacArthurلتو ّحد قطاع السياحة وراء هدفٍ مشترك
ّ
يتمثل باستئصال األسباب الجذرية للتلوّ ث بالمواد البالستيكية.

.61

بينما توضع اللمسات األخيرة على مراجعة اإلطار اإلحصائي لقياس استدامة السياحة ( ،)SF-MSTيت ّقدم مسار
مواز .في أيلول/سبتمبر  ،2020صدر منشور جديد بعنوان خبرات من دراسات تجريبية في قياس
ضا بشا ٍل
التطبيق أي ً
ٍ
استدامة السياحة :موجز لصنّاع السياسات ،لقي ترحيبًا من المجلس التنفيذي في دورته الـ .112يغطي هذا المنشور 11
بلدًا نموذجيًا عمل على تطبيق أجزاء من اإلطار اإلحصائي بشا ٍل تجريبي .وقد تزايد اهتمام الدول بتطبيق هذا اإلطار
بشال ملحوظ خالل الربع األخير من .2020
ٍ

.61

باعتبارها مؤتمنة على مؤشرين من إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة ،جمعت منظمة السياحة العالمية
ت جديدة حول المؤشرين ( 8.9.1الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة) و.12ب( 1.تطبيق معايير
ونشرت بيانا ٍ
لقياس استدامة السياحة) .وكجز ٍء من اإلطار العالمي ألهداف التنمية المستدامةَّ ،
فإن هذه البيانات هي بيانات عا َّمة يمان
البحث فيها وتنزيلها هنا .وسوف يصدر تحديث لهذه البيانات في شباط/فبراير  ،2021يتض ّمن البيانات الجديدة
المجموعة.

.62

أصبحت جمهورية إندونيسيا الجهة الموقّعة األولى على اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية بشأن آداب السياحة،
وهو ص ّ
ض َع لضمان قيام سياح ٍة عالمي ٍة عادلة وشاملة وأكثر شفافيةً ومستدامة ومتاحة للجمع .وقد ت ّم
ك مرجعي ُو ِ
ُ
ً
ً
ّ
ت عالمية ،ملزمة قانونا للسياحة،
الترحيب بهذه االتفاقية باعتبارها "خطوة تقدمية كبرى" باتجاه اعتماد مدوّنة أخالقيا ٍ
أحد أهم القطاعات االجتماعية-االقتصادية في العالم.

.63

بعد انتهاء فترة التوقيع التي فُ ِت َحت من  16تشرين األول/أكتوبر  2019وحتى  15تشرين األول/أكتوبر ،2020
أصبحت اتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية بشأن آداب السياحة متوفّرة اآلن للتصديق أو القبول أو اإلقرار أو
االنضمام ،وهي تدخل حيّز النفاذ في اليوم الثالثين من تاريخ إيداعها عاشر ص ّ
ك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام.
وبموجب بالمادة  25من االتفاقية ،تُنفَّذ جميع وظائف جهة اإليداع من قبل قسم اإليداع في منظمة السياحة العالمية
بشال سريع.
( ،)treatydepositary@unwto.orgتحت إشراف وتنسيق المستشار القانوني لضمان معالجة العملية
ٍ

.64

رفعت منظمة السياحة العالمية للّجنة الثانية للجمعية العا َّمة لألمم المتحدة التقرير بشأن تطبيق المدوّنة العالمية آلداب
ضا عا ّمًا ألنشطة اللجنة العالمية آلداب
السياحة .ويق ّدم هذا التقرير ( )A/75/254تحديثًا بشأن تطبيق المدوّنة ،وعر ً
ضا مسألة اعتماد االتفاقية اإلطارية ،ويق ّدم مراجعة لعملية التطبيق من قبل القطاع
السياحة .يستعرض التقرير أي ً
الخاص ،ويع ّدد أنشطة منظمة السياحة العالمية المنسجمة مع مبادئ المدوّنة .كما أنَّه يتناول تأثير جائحة مرض فيروس
كورونا الحالي (كوفيد )19-واالستجابات الشاملة المحتملة لألزمة.

.65

على ضوء الظروف الراهنة ،أصدرت اللجنة العالمية آلداب السياحة بيانًا ،ش ّددت فيه على ضرورة التقيّد بالمبادئ
األخالقية لدى تطبيق التدابير الضرورية لدعم انتعاش السياحة ما حقبة ما بعد كوفيد.19-

.66

في إطار االستجابة لجائحة كوفيد ،19-اتخذت اللجنة العالمية آلداب السياحة مبادرة بمراجعة قائمة نصائح للمسافر
المسؤول ،الموجَّهة للسائحين والمسافرين ،إلعطائهم توجيهات أساسية بشأن احترام التراث المشترك وحماية البيئة
ودعم االقتصاد المحلي ،ولاي يتحلّوا باختصار بميزة المسافر المطلع والمحترم .وقد شملت النُسخة ال ُمح َّدثة توصيات
متصلة بالسفر الذي يحقّق معايير األمن والسالمة.

.67

في إطار توصيات منظمة السياحة العالمية بشأن التنمية المستدامة لسياحة المجتمعات األصلية وارتباطها بالتراث غير
المادي ،ق ّدمت منظمة السياحة العالمية مشروع نسج االنتعاش ،النساء األصليات في السياحة في منتدى باريس للسالم
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 .2121وقد ُ
ص ِّن َفت مبادرة المنظمة هذه كواح ٍد من أوّ ل عشرة مشاريع واعدة في مجال الحوكمة في المنتدى ،من
ّ
ويعزز ذلك االعتراف الهام بالدور األساسي للسياحة في
أصل أكثر من  851مشروعً ا قُ ِّدم من مختلف أنحاء العالم.
األجندة العالمية.
.68

في اإلطار نفسه للتوصيات والتراث غير المادي ،أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة توعية لدعم التنمية المستدامة
للسياحة في المقاصد الثقافية.

.69

بصفتها الراعية الجتماعات مجموعة العمل  14للجنة الفنية  228لمنظمة االيزو ( ،)ISO TC228 WG14المسؤولة
عن تطوير معيار ايزو " 21902السياحة المتاحة للجميع – متطلبات وتوصيات" ،قادت منظمة السياحة العالمية
النقاشات التي أجراها  80خبي ًرا من  35بلدًا ،ووضعت تعليقات فنية إضافية على ال ُمسوّ دة النهائية .وقد ت ّم تأجيل اعتماد
هذا المعيار الدولي من قبل االيزو حتى الربع األول من .2021

.71

بدعم كريم من
أصدرت منظمة السياحة العالمية التقرير اإلقليمي األوّل بشأن المرأة في السياحة في الشرق األوسط
ٍ
وزارة السياحة في المملاة العربية السعودية .ويبني هذا التقرير على الدارسة المرجعية بشأن المرأة في السياحة في
ً
استاماال للتقرير العالمي بشأن المرأة في السياحة ،الطبعة الثانية ( ،)2019الذي
الشرق األوسط ( ،)2020وهو يأتي
ً
تحليال مناطقيًا مع ّمقًا لمشاركة المرأة في السياحة في مختلف القطاعات ،مثل العمل ،وريادة األعمال ،والتعليم
يق ّدم
والتدريب ،والقيادة والسياسة ،والمجتمع المحلي والمجتمع المدني .انظر المرفق الثاني :قائمة المنشورات.

.71

تواصل ترويج خطة العمل الخاصَّة بالمرأة في السياحة ،التي اعتمدها المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في
أيلول/سبتمبر  ،2020حيث ت ّم تنظيم اجتماعين عبر الويب لمناقشة الموضوع ،ودخلت المفاوضات مراحلها النهائية مع
شركاء خارجيين لاي يبدأ برنامج التنفيذ في .2021

.72

صلت منظمة السياحة العالمية بشا ٍل منتظم مع الشباة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساواة بين الجنسين وتماين
توا َ
المرأة ( ،)IANGWEبشأن توفير استجاب ٍة منسّقة للنساء والفتيات في إطار جائحة كوفيد 19-طوال العام  ،2020ما
أسفر عن وضع توصيات بشأن توفير استجابة شاملة للمجموعات الضعيفة ،وهي توصيات خا ّ
صة بالمرأة.
الفريق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني للعضوية باالنتساب في منظمة السياحة العالمية

زين-
.73

ً
عمال بالمق ّرر () ،)CE/DEC/4(CXIIالذي أيّد فيه المجلس التنفيذي اقتراح أمين عام منظمة السياحة العالمية ،أُن ِشئ
الفريق العامل المعني بإصالح اإلطار القانوني للعضوية باالنتساب في منظمة السياحة العالمية ،ومه ّمته إعداد اقتراح
لمراجعة شاملة للنظام الداخلي الحالي لألعضاء المنتسبين ووضع األساس القانوني إلنشاء وتشايل لجنة األعضاء
المنتسبين ،وتقديم ُمقت َرح بهذا الشأن إلى الجمعية العا ّمة إلقراره.

.74

في اجتماعه األوّ ل ،الذي ض ّم  14دولة عضو إلى جانب رئيس مجلس األعضاء المنتسبين (المرفق الخامس) ،اعتمد
الفريق العامل نظامه الداخلي وخطة عمله للفترة  .2121-2121ويعمل أعضاء الفريق حاليًا على مراجعة النظام
الداخلي لألعضاء المنتسبين ولجنة األعضاء المنتسبين .ومن المتو ّقع عقد سلسلة من االجتماعات في خالل ،2121
بشكل كامل ،مع التركيز على النقاط الهامّة التالية:
حيث ستجري فيها مراجعة اإلطار القانوني لألعضاء المنتسبين
ٍ
أ.

وضع معايير وشروط أكثر تحدي ًدا للقبول بالعضوية انطال ًقا من مستوى ونوعية األعضاء؛

ب.

توضيح المسؤوليات وإجراءات العمل في ما يتعلّق بمراجعة طلبات العضوية باالنتساب؛

ج.

إرساء األساس القانوني إلنشاء لجنة األعضاء المنتسبين .توجد حاليًا لجنة معنية بمراجعة طلبات العضوية
باالنتساب تُعنَى باإلجراءات التقنية؛

د.

تحسين النظام المرتبط بعملية االنسحاب؛

ه.

تحديد الهيالية والوظائف وإجراءات انتخاب الهيئات اإلدارية ،مع تحديد المؤهالت والافاءات وإجراءات عمل
الدورة العا ّمة ،وتمديد والية المجلس من سنتين إلى  4سنوات.
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ثانيا-

الوضع المالي للمنظمة

ألف -

التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020

أداء الميزانية في الميزانية العادية للفترة المنتهية في  30أيلولٍ/سبتمبر 2020
.75

تُموَّل الميزانية العادية لمنظمة السياحة العالمية من االشتراكات المق ّررة لألعضاء واعتمادات الميزانية .ولقد أقرّت
الجمعية العامة )) )A/RES/715(XXIIIالميزانية العادية للمنظّمة التي تغطّي فترة السنتَين (A/23/5(b) 2021-2020
) rev.1بقيمة  30,096,000يورو مو ّزعةً على الميزانيتَين السنويتَين لسنتي  2020و ،2021بواقع 14,899,000
يورو لسنة  2020و 15,197,000لسنة .2021

.76

ث لها أُقِّر في  31آذار/مارس
تطور هيال ميزانية  ،2020التي أق ِّرت أساسًا من قبل الجمعية العامة ،منذ آخر تحدي ٍ
( 2020ال ُمقرَّر  CE/112/3(d) rev.1الذي اعتمده المجلس التنفيذي ) )CE/DEC/6(CXIIوحتى  30أيلول/سبتمبر
 .2020وتتمثل أهم التغيرات في )1 :دمج قسم التعليم والتدريب ضمن قسم االبتاار واالستثمار والتح ّول الرقمي،
وإعادة تسميته "قسم االبتاار والتعليم واالستثمار" اعتبا ًرا من  1تشرين األ ّول/أكتوبر 2020؛  )2نقل وظائف من قسم
الوظائف الشاغرة ومخصصات استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة ( )ASEBإلى قس َم ْي االبتاار والتعليم
واالستثمار وخدمات المؤتمرات .وقد تطور هيال ميزانية  2021ال ُمقرّة من قبل الجمعية العامة منذ إقراراها في 2019
وحتى  30أيلول/سبتمبر ،2020بالشال نفسه كما في ميزانية  ،2020كما يرد في ال ُمقرَّر ( )CE/112/3(d) rev.1وفي
هذه الوثيقة .وأسفرت هذه التغيرات عن إعادة توزيع االعتمادات على أبواب الميزانية وأقسامها في إطار الموارد التي
أقرت.

.77

يبيّن المرفق الثامن -ألف (" )1.1االعتمادات ال ُمق ّررة المنقحة لفترة  – 2021-2020الميزانية العادية" االعتمادات التي
أقرت لسنت َْي  2020و 2021في إطار الميزانية العادية ،واالعتمادات المنقحة في الميزانية العادية لسنت َْي 2020
و ،2021انسجا ًما مع اقتراح األمين العام بتعديل الهيال بتاريخ  30أيلول/سبتمبر  .2020وبغض النظر عن هذه
التغييرات الهيالية ،تبقى حافظة الميزانية العادية للمنظمة لسنت َْي  2021 2020من دون تغيير وبمقدار 14,899,000
يورو و 15.197.000يورو على التوالي.

.78

يق ّدم المرفق الثامن -ألف ( )1.2مقارنةً بين (أ) اإليرادات واالعتمادات التي أقرت لسنة ( 2020اإليرادات التي
أقرت/عامود الميزانية األصلية) ،و(ب) تقديرات اإليرادات المستحقة وحدود النفقات الثابتة لسنة  2020بتاريخ 30
أيلول/سبتمبر ( 2020عامود خطة اإليرادات والنفقات) ،و(ج) الرصيد النقدي في الميزانية بتاريخ  30أيلول/سبتمبر
 2020استنا ًدا إلى النقد ال ُمحصّل لتاريخه والنفقات الفعلية لتاريخه وااللتزامات لغاية  31كانون األول/ديسمبر 2020
(عامود الرصيد النقدي في الميزانية).

خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العادية لسنة 2020
.79

ً
بموجب القاعدة ثالثا )III.4( 4-من القواعد المالية المف َّ
وعمال بالممارسة المتّبعة في السنوات السابقة ،يُعد
صلة (،)DFR
األمين العام خطة اإليرادات والنفقات في ضوء ما يلي( :أ) الميزانية التي أقرت واإليرادات المتوقعة( ،ب) تجربة
السنوات المالية السابقة( ،ج) توصية الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين بوجوب الحرص على تنفيذ برنامج
العمل والميزانية وفقا للمبالغ المحصلة ()( ،)A/RES/715(XXIIIد) التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية والبيانات
المالية المراجعة للسنة المنتهية في  31كانون األول/ديسمبر  - 2019البيان ( 26وقائع وفعاليات بعد تاريخ التقرير)
الذي يشير إلى عدم استقرار التوقعات المالية للمنظمة في أعقاب إعالن منظمة السياحة العالمية في  11آذار/مارس
 2020عن تف ّشي وباء كوفيد 19-في العالم ،والتزام األمين العام بحصر النفقات بالموارد النقدية المتوفّرة والمتوقعة.
وتبين خطة اإليرادات والنفقات إيرادات الميزانية المستحقة ،والمستوى المقترح لنفقات الميزانية ،وتوقعات نتيجة
الميزانية للسنة المالية .2020

.81

يعرض هذا القسم خطة اإليرادات والنفقات التي أع ّدها األمين العام لتاريخ  30أيلول/سبتمبر .2020

إيرادات الميزانية المق ّررة
.81

قُ ِّد َرت إيرادات الميزانية من االشتراكات المق ّررة من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين المتوقع استالمها في
خالل السنة المالية الجارية بمبلغ  10,850,000يورو ،أي  77في المئة من إجمالي االشتراكات المقررة .ويستند هذا
التقدير إلى متوسط النسبة المئوية لالشتراكات التي تم استيفاؤها في السنوات الخمس الماضية ( )%83وإلى تباين
تحصيل االشتراكات المقررة في فترة  ،)% 5.4( 2018/2019وفترة  ،)%1.8-( 2017/2018وفترة 2016/2017
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( ،)%2.3-كما يستند إلى عدم استقرار التوقعات المالية لسنة  2020بسبب كوفيد ،19-وقد تم تحديث هذه األرقام
باستخدام المعلومات المتوافرة حول اإليرادات التي تم استالمها فعليًا حتى تاريخ  30أيلول/سبتمبر .2020
.82

يمثّل مستوى االشتراكات ال ُمستلمة من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين لتاريخ  30أيلول/سبتمبر 2020
بشال طفيف من السنوات
( 10.273.166يورو)  95في المئة من خطة اإليرادات ال ُمق ّدرة .وتأتي هذه النسبة أدنى
ٍ
األربعة الماضية ( %97في كل من  2019و )2018ودون متوسط مستوى التحصيل في الفترة  2020-2016بهذا
التاريخ (أي  10.439.049يورو).

.83

بقيت اعتمادات الميزانية من الرصيد النقدي للميزانية العادية  ،2018إضافةً إلى الفائض المتراكم لبيع المنشورات ،عند
المستوى الذي أقرّته الجمعية العامة () 537.018( )A/RES/715(XXIIIيورو و 200,000يورو على التوالي)،
وبالتالي ّ
فإن إيرادات الميزانية المق ّدرة للسنة المالية وتنفيذها قد استقرت عند .%100

.84

بالنسبة إلى إيرادات الميزانية من االشتراكات المتأ ّخرة ،فلقد قُ ِّدر المبلغ المرتقب تحصيله في  2020بنحو 1,703,000
ّ
المتأخرات خالل الفترة  2019-2015لغاية  31كانون األول/ديسمبر
يورو ،استنادا إلى متوسط مستوى تحصيل
( 1.733.029يورو) ،عل ًما أن المتأخرات التي تم تحصيلها في  2018و 2,770,676( 2019يورو و2,260,231
يورو لغاية  31كانون األول/ديسمبر  2018و 2019على التوالي) ،فاقت باثير متوسط السنوات الماضية بفضل إدارة
األمين العام والتوقعات المالية غير المستقرة لسنة  ،2020وقد تم تحديث هذا الرقم باستخدام المعلومات المتوافرة حول
اإليرادات التي تم استالمها فعليًا حتى تاريخ  30أيلول/سبتمبر .2020

.85

تمثّل االشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها لغاية  30أيلول/سبتمبر  1.395.708( 2020يورو)  %82من اإليرادات
المقدرة .وتنخفض هذه النسبة عن نسبة السنوات السابقة ( %93في  2019و %89في  2018في التاريخ نفسه) ،كما
َّ
أن المبلغ يأتي أدنى من متوسط مستوى التحصيل خالل فترة  2020-2016لغاية هذا التاريخ (أي  1.516.112يورو).
وعلى الرغم من الجهود الفضلى التي تبذلها األمانة والنوايا الحسنة لدى األعضاء ذوي االشتراكات المتأخرة ،فإن
زام نهائي بسداد اشتراكاتهم المتأخرة أو باعتماد خطة
بعض األعضاء لم يصلوا بعد إلى
وضع يسمح لهم بإعطاء الت ٍ
ٍ
مناسبة للسداد .وستواصل األمانة سياستها بتشجيع األعضاء المتخلفين عن سداد اشتراكاتهم لاي يقدموا اقتراحات لتسديد
المتأخرات ولو كان على شكل ُدفعات.

.86

بشا ٍل عام ،تُق َّدر إيرادات الميزانية لسنة  2020بمبلغ  13,290,000يورو .وتمثّل اإليرادات المستلمة حتّى تاريخه
 %93من خطّة اإليرادات المق ّدرة ،وهي نسبة أعلى م ّما كانت عليه في  )%91( 2019وأقلّ م ّما كانت عليه في 2018
(.)%94

.87

وتحقيقًا لخطة اإليرادات ال ُمقترحة ،سيواصل األمين العام نهجه النشط بالتواصل مع األعضاء وتشجيعهم على تسديد
اشتراكات السنة الجارية واشتراكاتهم المتأخرة ،لتجنب عرقلة تنفيذ برنامج عمل المنظمة والتأثير على التزامها بمساعدة
قطاع السياحة على التعافي واالنتعاش ومواجهة التحديات التي لم يسبق لها مثيل بسبب وطأة كوفيد 19-على القطاع.

نفقات الميزانية المقررة وفروقاتها
.88

قُدِّرت نفقات الميزانية لهذه السنة المالية بمبلغ  12,600,000يورو ،أي دون اإليرادات ال ُمق ّدرة والتي تبلغ  %85من
االعتمادات التي ت ّم إقرارها ( %87في  2019و %87في  .)2018أ َّما نفقات الميزانية المتوقّعة والمو ّزعة بين تااليف
الموظفين وغير الموظفين فتبلغ  %85و %84على التوالي من الميزانية التي أُقرَّت.

.89

تمثّل نفقات الميزانية حتّى تاريخه  %96من خطّة اإلنفاق المق ّدرة للسنة الجارية ،وهي أعلى من النسبة التي سُجِّ لت في
 ،)%92( 2019وأدنى مما كانت عليه في  )%98( 2018في  30أيلول/سبتمبر  .2020بالنسبة إلى التااليف غير
المتعلّقة بالموظفين ،بقي مستوى التنفيذ عند  %89في  30أيلول/سبتمبر  ،2020وهي أعلى من النسبة التي سُجِّ لَت في
 ،)%81( 2019ولان أدنى من نسبة  )%97( 2018في التاريخ نفسه .أ ّما بالنسبة إلى تااليف الموظفين ،فقد بلغت
نسبة التنفيذ  ،%99وتنسجم هذه النسبة مع ما كانت عليه في الفترة  %100( 2018-2019و %99على التوالي).
وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات الميزانية حتى تاريخه تشمل التزامات الميزانية وااللتزامات القانونية حتى نهاية السنة.
يبيّن المرفق الثامن -ألف ( )1.3معلومات عن تااليف الموظفين بموجب المادة  16من "االتفاق بين األمم المتحدة
ومنظمة السياحة العالمية" ،الذي اعتمد في  23كانون األول/ديسمبر .2003

.91

يُتوقَّع من خالل هذه التصحيحات أن تحقّق خطة اإليرادات والنفقات في الميزانية خالل السنة المالية نتيجةً إيجابية،
بفائض قيمته  690.000يورو .بالتالي ،وفي  30أيلول/سبتمبر  ،2020ت ّم تحديث خطة اإليرادات والنفقات العا ّمة في
ٍ
الميزانية العادية لسنة  2020التي وضعها األمين العام ،كما هي واردة في المرفق الثامن -ألف ،2 -مقارنة بخطة
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اإليرادات والنفقات في الميزانية العادية السابقة  2020بتاريخ  30حزيران/يونيو ،)CE/112/3(d)rev.1( 2020
وتقديمها إلى األعضاء للنظر واالطالع.
.91

سيواصل األمين العام مراقبة خطة اإليرادات والنفقات عن كثب .وسيتواصل نهج إطالع األعضاء على الخطط التي
تؤثر على عمليات الميزانية العادية والتدابير المتخذة.

نتيجة الميزانية العادية بتاريخ  30أيلول/سبتمبر 2020
.92

يحلّل هذا القسم و ضع نتيجة الميزانية (الرصيد النقدي) للميزانية العادية بتاريخ  30أيلول/سبتمبر  2020على أساس
النقد ال ُمح ّ
صل حتّى تاريخه والنفقات الفعلية حتّى تاريخه وااللتزامات لغاية  31كانون األوّ ل/ديسمبر .2020

إيرادات الميزانية (الدخل النقدي)
.93

ّ
متأخرات األعضاء المحصَّلة
بلغ إجمالي إيرادات الميزانية ال ُمستلمة (الدخل النقدي)  12.405.891يورو ،بما في ذلك
خالل الفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر  ،2020ومخ َّ
صصات الميزانية من الفائض المتراكم الذي أقرته الجمعية
العامة .وتمثل اإليرادات المستلمة حتى تاريخه  %84من المبالغ الفعلية المستحقة ( %91في  2019و %94في
.)2018

.94

بلغت اإليرادات من االشتراكات ال ُمح ّ
صلة من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين عن السنة الجارية
 ،10.273.166ما يساوي  %73من االشتراكات المقرّ رة ال ُمستحقة لهذه السنة (أي  14.030.574يورو) ،وهي أدنى
من النسبة التي ُس ِّجلت خالل  )%77( 2019و )%76( 2018بتاريخ  30أيلول/سبتمبر .ومن أصل المبلغ الملحوظ
ال ُمح ّدد في الميزانية الشتراكات األعضاء المنتسبين ( 889.000يورو) ،بلغت قيمة الفاتورة اإلجمالية  757.948يورو.

.95

بقيت قيمة االشتراكات المتأ ّخرة التي ت ّم تحصيلها حتّى تاريخه ( 1.395.708يورو) دون المبالغ ال ُمحصَّلة في السنتين
السابقتين بتاريخ  30أيلول/سبتمبر ( 2.038.843يورو و 2.374.784في  2019و 2018على التوالي).

.96

تمثل مخ َّ
صصات الميزانية من الفائض المتراكم الذي أقرته الجمعية العامة ( 737,018يورو) ،أي بنسبة  %5من
إجمالي الميزانية.

نفقات الميزانية
.97

بلغ اإلنفاق في الميزانية  12.198.731يورو ،وهو يشمل المصروفات المستح ّقة وبنود التسوية ح ّتى تاريخ 31
أيلول/سبتمبر  8.734.963( 2020يورو) ،وااللتزامات حتى تاريخ  31كانون األول/ديسمبر 3.363.767( 2020
يورو) .بالنسبة إلى التااليف غير المتّصلة بالموظّفين ،تساوي االلتزامات الملحوظة في الميزانية وااللتزامات القانونية
لغاية  31كانون األ ّول/ديسمبر  2020نسبة  %29من إجمالي النفقات ( %20في  2019و %37في  ،)2018في حين
تمثل النفقات المستحقة وبنود التسوية لغاية  30أيلول/سبتمبر 2020حتى  %80( %71في  2019و %63في .)2018
أ َّما في ما يتعلّق بتااليف الموظّفين ،فقد وص َل المبلغ المدفوع على شال رواتب ومخ ّ
صصات في خالل األشهر الخمسة
األولى من السنة إلى  6.334.786يورو ،وهو أعلى م ّما كان عليه في السنتين الماضيتين (أي  6.024.103في 2019
و 5.990.809يورو في  ،)2018ما يمثّل  % 73من إجمالي نفقات الميزانية على تااليف الموظفين ( %72في 2019
و %73في  ،)2018كما تمثل االلتزامات الملحوظة في الميزانية لغاية  31كانون األ ّول/ديسمبر ( %27 2020من
إجمالي نفقات الميزانية على تااليف الموظفين ( %28في  2019و %27في  )2018على أثر التدابير التي اتخذها
األمين العام.

.98

بتاريخ  30أيلول/سبتمبر ،2020بلغ مجموع نفقات السفر المستحقة  235.542يورو ( 1.107.473يورو في 30
أيلول/سبتمبر  ،)2019ما يمثل تراجعًا بنسبة  %370عن التاريخ نفسه من السنة السابقة ،ويُفصَّل بحسب السفر غير
الممول بمنحة ( %359-خالل  )2019والسفر الممول بمنحة ( %378-خالل .)2019

نتيجة الميزانية (الرصيد النقدي)
.99

بتاريخ  30أيلول/سبتمبر  ، 2020قد ينتج عن الرصيد النقدي للميزانية (إجمالي إيرادات الميزانية ال ُمحصَّلة (الدخل
النقدي) ناقص نفقات الميزانية) فائضٌ نقدي بقيمة  307.161يورو ( 380,448-يورو في  ،2019و1.242.423
يورو) .حاليًا ،وعلى أساس نفقات الميزانية الفعلية حتى تاريخه ،ث ّمة فائض مالي بقيمة  3.670.928يورو
( 4.428.058يورو في  2019و 4.701.268في )2018

 .111يعتمد الرصيد النقدي للميزانية على توقيت سداد األعضاء لالشتراكات المقرّرة.
Page 16 of 79

)CE/113/3(b

البيانات المالية المرحلية المؤقتة للفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر 2020
 .111بموجب المادة  )7(14من النظام المالي لمنظمة السياحة العالمية ،يق ّدم األمين العام بيانًا ماليًا مرحليًا إلى المجلس
التنفيذي .يتضمن المرفق الثامن -ألف ( )2.1بهذه الوثيقة بيان الوضع المالي غير المراجع للمنظمة حتى 30
أيلول/سبتمبر  ،2020وبيان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر .2020
أضواء على األداء والوضع المالي للفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر 2020
 .112يتضمن هذا القسم معلومات مالية أخرى ذات صلة عن الفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر .2020
االشتراكات المقررة
 .113بلغت االشتراكات المق َّررة ال ُمستحقّة للصندوق العام  20.362.577يورو بتاريخ  30أيلول/سبتمبر  .2020ويتضمن
المرفق الثامن -ألف (" )3.1االشتراكات المتأخرة المستحقّة من األعضاء بتاريخ  30أيلول/سبتمبر  "2020والمرفق
الثامن -ألف ( )3.2االشتراكات المتأخرة المستلمة من األعضاء عن الفترة المنتهية  30أيلول/سبتمبر ."2020
المساهمات الطوعية والهبات العينية المستلمة
 .114بلغ مجموع المساهمات الطوعية التي ت ّم استالمها (دخل نقدي) للفترة الممت ّدة حتّى  30أيلول/سبتمبر  2020ما قدره
 1.013.100يورو ،وهو أدنى من قيمة المساهمات الطوعية التي تم استالمها في الفترة نفسها في 2018-2019
( 1.381.055يورو و 1.871.294يورو في  2019و 2018على التوالي) .ويبيّن المرفق الثامن -ألف ()3.3
"المساهمات الطوعية للفترة المنتهية في  30أيلول/سبتمبر "2020قائمة بالمساهمات الطوعية المستلمة (دخل نقدي)
لال مشروع.
ّ
المنظمة أي ً
ضا هبات عينية على شكل تسهيالت في السفر واستخدام المرافق المُخصَّصة للمؤتمرات .خالل الفترة
 .115تتل ّقى
الممتدّة حتى  31أيلول/سبتمبر  ،2121بلغت قيمة هذه الهبات  1.185.889يورو ( 2.193.815في 2119
و 1.484.495يورو في  .)2118ويبيّن المرفق الثامن -ألف (" )3.4الهبات العينية للفترة المنتهية في 31
أيلول/سبتمبر  "2121قائمة بالهبات العينية من حيث النوع والجهة المانحة.
أرصدة تكاليف دعم المشاريع والمبادرات
 .116يبيّن المرفق الثامن -ألف ( )3.5تكاليف دعم المشاريع وأموال المشاريع االحتياطية أو مشاريع المبادرات وحركة
المشاريع للفترة المنتهية في  31أيلول/سبتمبر  .2121وتجتمع في ظل تكاليف دعم المشاريع األرصدة غير
المستخدمة لدى إنجاز المشاريع ذات المساهمات الطوعية التي تبقى في منظمة السياحة العالمية لتحقيق أهداف
المنظمة بناء على ما تنص عليه االتفاقات المبرمة أو اتفاقات الحقة مع الجهات المانحة () )CE/DEC/8(CIVمن
الوثيقة  . CE/104/(a) rev.1وتجمع التكاليف غير المباشرة المتقلبة المستعادة من المساهمات الطوعية تحت تكاليف
بشكل قطعي إلى المساهمات الطوعية ،كما تكون عادة خدمات
دعم المشاريع لدعم الخدمات التي ال يمكن إرجاعها
ٍ
الوحدات اإلدارية.
تطبيق المادة  34من النظام األساسي والفقرة  13من قواعد التمويل
 .117بموجب المادة  3-8من النظام المالي ،يحيل األمين العام إلى المجلس التنفيذي معلومات محدثة عن األعضاء
الخاضعين ألحكام المادة  34من النظام األساسي و/أو الفقرة  13من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي بتاريخ
 31أيلول/سبتمبر  ،2121مع النصوص الواردة في المرفق الثامن – ألف ( ،)4مع الشكر لألعضاء الذين بذلوا
الجهود الالزمة للوفاء بالتزاماتهم المالية وتذكير األعضاء بأهمية تسوية اشتراكاتهم في غضون الفترة الزمنية
المنصوص ،عليها وبالتالي تجنب التأخيرات التي قد تعوق تنفيذ برنامج عمل المنظمة.
األعضاء الخاضعون ألحكام المادة  34من النظام األساسي و/أو الفقرة  13من القواعد المالية المرفقة بالنظام األساسي
 .118في  31أيلول/سبتمبر ُ ،2121تطبَّق أحكام المادة  34من النظام األساسي و/أو الفقرة  13من قواعد التمويل المرفقة
به على األعضاء الـ  23الواردة أسماؤهم في الجدول ألف الوارد في المرفق الثامن -ألف ( .)4.2وقد ح ُِر َم هؤالء
ّ
وحق التصويت في الجمعية العامّة والمجلس.
ت
األعضاء من االمتيازات التي يستفيد منها األعضاء على شكل خدما ٍ
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 .119تنطبق أحكام المادة  34من النظام األساسي و/أو الفقرة  13من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي أ) بتاريخ 1
كانون الثاني/يناير  2121على األعضاء الفاعلين :الكاميرون ومدغشقر والصومال وفنزويال على التوالي؛ وب)
بتاريخ  1نيسان/أبريل  2121على بوليفيا ،وجيبوتي ،وغينيا االستوائية ،وغينيا ،وغينيا -بيساو ،وموريتانيا ،ونيجر،
وساو تومي وبرينسيب ،والسودان ،والجمهورية العربية السورية ،واليمن وفقا للفقرة  6من القرار
) ،A/RES/715(XXIIIالذي ترد مقتطفات منه في المرفق الثامن-ألف (.)4.3
 .111ولقد تواصل األمين العام مع جميع األعضاء الخاضعين ألحكام الفقرة  13من قواعد التمويل و/أو المادة  34من
النظام األساسي ،وحثهم على تسديد ديونهم أو اقتراح خطط للسداد بالتقسيط على سنوات وفقا لظروفهم.
ً
ً
مقارنة بالبيان السابق بتاريخ  31حزيران/يونيو 2121
تحديثا
 .111تقدّم الجداول الواردة في المرفق الثامن -ألف ()4.2
( )CE/112/3(d) rev.1بشأن المبالغ المالية المترتبة على األعضاء الخاضعين ألحكام المادة  34من النظام األساسي
و/أو الفقرة 13من قواعد التمويل المرفقة به ،اعتبارً ا من  31أيلول/سبتمبر  ،2121إضافة إلى األعضاء الذين لم
يعودوا خاضعين ألحكام المادة  34من النظام األساسي و/أو الفقرة 13من قواعد التمويل المرفقة به.
األعضاء الممنوحين إعفاء مؤقتًا من تطبيق الفقرة  13من قواعد التمويل
 .112يبيّن الجدول الوارد في المرفق الثامن -ألف ( )4.3درجة االمتثال للشروط التي وضعتها الجمعية لألعضاء الذين
كانت اتفقت معهم على خطط لتسديد مستحقاتهم المتبقية ،والذين قد مُنحوا إعفاء مؤق ًتا من تطبيق أحكام الفقرة  13من
ً
ونزوال عند طلب األعضاء المذكورين ضمن الجدول المذكور،
قبل الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين.
وافقت الجمعية العامة ،في قرارها ) ،)A/RES/715(XXIIIالذي ترد مقتطفات منه في المرفق الثامن -ألف ( ،)4على
منح هؤالء األعضاء إعفا ًء مؤق ًتا من تطبيق األحكام السالفة الذكر ،رهنا بالشروط التالية( :أ) التسديد الفوري
الشتراكات السنة التي تسبق دورة الجمعية العامة التي يتم فيها مراجعة قضيتهم؛ (ب) التقيد الصارم بخطة السداد
المتفق عليها لتسوية المتأخرات.
باء -

إغالق البيانات المالية المراجعة للمنظمة للفترة المالية الثانية والعشرين ()2019-2018

مقدمة
 .113وف ًقا ألحكام المادة  )2( 23من النظام األساسي ،والفقرة  11من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي ،والمادة
 )2(17من النظام المالي ،تم تقديم البيانات المالية المراجعة للمنظمة عن الفترة المالية الثانية والعشرين (السنوات
المنتهية في  31كانون األول/ديسمبر  2118و )2119إلى المجلس التنفيذي لتفحصها في دورتيه  111و 112من
خالل الوثيقتين () )CE/110/4(dو( )CE/112/3(d)rev.1على التوالي .وهي يتقدم إلى الجمعية العامة بغية إقرارها
إلى جانب الرصيد النقدي في الميزانية العادية ووضع صندوق رأس المال المتداول للفترة نفسها.
البيانات المالية المراجعة لمنظمة السياحة العالمية للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول/ديسمبر  2018و2019
 .114تعد منظمة السياحة العالمية بيانات مالية سنوية وف ًقا للنظام المالي والقواعد المالية فيها ،وذلك بما يتوافق مع المعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام وتمش ًيا مع سياسة األمم المتحدة التي تستخدم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
كمعايير محاسبية معتمدة في منظومة األمم المتحدة .ومن خالل اعتماد وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
في عام  2114وتوحيد تنفيذها في السنوات التالية ،عززت المنظمة قدرتها على إنتاج المعلومات المالية ذات الصلة
والمفيدة ،فضال عن شفافيتها ووضوح الرؤية باستخدام معايير المحاسبة المعترف بها دوليا .ويؤدي هذا التحسين في
جودة التقارير المالية واتساقها ومصداقيتها إلى زيادة ثقة الدول األعضاء والجهات المانحة فيما يتعلق بمساءلة
ً
إنجازا كبيرً ا لمنظمة بحجم منظمة السياحة العالمية.
المنظمة ،ما يشكل
 .115تخضع البيانات المالية للسنوات المنتهية في  31كانون األول/ديسمبر  2118و 2119للمراجعة الخارجية وف ًقا
للمرفق  1من النظام المالي .ولقد تم تقديم رأي المراجعة غير المشفوع بأي تحفظ (اإليجابي) وتقرير المراجع
الخارجي بشأن البيانات المالية إلى المجلس التنفيذي وف ًقا للمادة  2-17من النظام المالي.
 .116أحاط المجلس التنفيذي في دورتيه  111و 112علمًا بارتياح بالبيانات المالية المراجعة للمنظمة للسنوات المنتهية في
 31كانون األول/ديسمبر  2118و ،2119وأوصى إلى الجمعية العامة بإقرارها من خالل المقررين
عرض بعض المقتطفات ضمن المرفق الثامن -باء (.)1
() )E/DEC/4(CXو() )CE/DEC/12(CVIIIعلى التواليُ .ت َ
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الرصيد النقدي في الميزانية العادية وسلفة صندوق رأس المال المتداول للفترة المالية الحادية والعشرين ()2019-2018
في  31كانون األول/ديسمبر 2019
 .117يبيّن المرفق الثامن -باء ( )2الرصيد النقدي في الميزانية العادية وصندوق رأس المال المتداول للفترة المالية الثانية
والعشرين ( )2119-2118في  31كانون األول/ديسمبر .2119
جيم -انتخاب مراجع الحسابات للفترة 2023-2022
 .118تنص المادة  26من النظام األساسي والمادة  15من النظام المالي على وجوب انتخاب مراجعيْن خارجيين اثنين
للحسابات لوالية سنتين (قابلة للتجديد)" :تنتخب الجمعية ،بناء على توصية المجلس ،مراجعين اثنين للحسابات من بين
أعضائها الفاعلين ،من أجل مراجعة حسابات المنظمة".
 .119لان ،وباالستناد إلى األسباب المعروضة في الوثيقة () ،)A/21/8(II)(eانتخبت الجمعية العامة في دورتها الحادية
والعشرين ،بموجب القرار () )A/RES/661(XXIوللمرة األولى في تاريخ منظمة السياحة العالمية ،مراج ًعا خارجيًا
واح ًدا للحسابات للفترة  2017-2016بغية إجراء المراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة للسنتين المنتهيتين في 31
كانون األول/ديسمبر  2015و.2016
 .121وطلبت الجمعية العامة في القرار اآلنف الذكر إلى األمين العام إعداد تعديل المادة  26من النظام األساسي وسواه من
راجع واحد ،ورفع هذا التعديل إلى
الوثائق القانونية للمنظمة من أجل خفض عدد مراجعي الحسابات الخارجيين إلى م
ٍ
الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة إلقراره.
 .121اعتمدت الدورة الثانية والعشرون للجمعية العامة التعديالت المدخلة على النظام األساسي وقواعد التمويل والنظام المالي
والقواعد المالية المفصلة التي قدمها األمين العام لتقليص عدد المراجعين الخارجيين إلى واحد (القرار A/RES/696
) .) (XXIIوبعد أن الحظت الجمعية أن هذه التعديالت لن تدخل حيز التنفيذ إال في تاريخ بدء نفاذ التعديل على النظام
األساسي وقواعد تمويله ،فقد قررت مع ذلك انتخاب مراجع خارجي واحد للحسابات (إسبانيا) للفترة 2019-2018
إل جراء المراجعة الخارجية للبيانات المالية لمنظمة السياحة الدولية للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول/ديسمبر
 2017و.(A/RES/693(XXII)) 2018
ً
ضا مراجعًا خارجيًا وحيدًا
.122
عمال بالقرار () ،)A/RES/693(XXIIانتخبت الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العا ّمة أي ً
(إسبانيا) للفترة  2021-2020لتنفيذ المراجعة الخارجية للبيانات المالية لمنظمة السياحة العالمية للسنوات المنتهية في
 31كانون األول/ديسمبر  2019و.(A/RES/715(XXIII)) 2020
اإلجراء
 .123وفقًا لإلجراء المتبع ،يجوز ألي دولة من الدول األعضاء الراغبة في التر ّشح لمنصب مراجع خارجي لحسابات منظمة
السياحة العالمية للفترة  ، 2023-2022من أجل إجراء المراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة للسنتين المنتهيتين
في  31كانون األول/ديسمبر  2021و ،2022أن تتر ّشح عن طريق كتاب خطي يُوجَّه إلى األمين العام.
 .124وتبقى مهلة التر ّشح مفتوحةً إلى أن تناقش الجمعية العامة البند المتصل بهذه المسألة على جدول أعمالها.
 .125ووفقًا للممارسة المتّبعة ،يتعيّن على العضو ال ُمناط به إجراء المراجعة الخارجية للبيانات المالية للمنظمة ،بم ّجرد انتخابه
صا أو ع ّدة أشخاص لتولّي هذه المهمة ،على أن ياون هؤالء األشخاص من
من قبل الجمعية العامة ،أن يقترح شخ ً
مواطني الدولة العضو ومن المالّفين بمراقبة الحسابات العامة في بلدهم .وسيت ّم إعالم األمانة على الفور بالشخص أو
األشخاص المقترحين.
دال-

خطة اإليرادات والنفقات للميزانية العادية لسنة 2021

ً
وعمال بالممارسة المتّبعة في السنوات السابقة،
 .126بموجب القاعدة ثالثا )III.4( 4-من القواعد المالية المفصَّلة (،)DFR
يُعد األمين العام خطة اإليرادات والنفقات في ضوء ما يلي( :أ) الميزانية التي أقرت واإليرادات المتوقعة( ،ب) تجربة
السنوات المالية السابقة( ،ج) توصية الجمعية العامة في دورتها الثالثة والعشرين بوجوب الحرص على تنفيذ برنامج
العمل والميزانية وفقا للمبالغ المحصلة ()( ،)A/RES/715(XXIIIد) التقرير المالي لمنظمة السياحة العالمية
والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في  31كانون األول/ديسمبر  - 2019البيان ( 26وقائع وفعاليات بعد تاريخ
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التقرير) الذي يشير إلى عدم استقرار التوقعات المالية للمنظمة في أعقاب إعالن منظمة السياحة العالمية في 11
آذار/مارس  2020عن تف ّشي وباء كوفيد 19-في العالم ،والتزام األمين العام بحصر النفقات بالموارد النقدية المتوفّرة
والمتوقعة .وتبين خطة اإليرادات والنفقات إيرادات الميزانية المستحقة ،والمستوى المقترح لنفقات الميزانية ،وتوقعات
نتيجة الميزانية للسنة المالية .2021
ً
مقارنة بين (أ) اإليرادات واالعتمادات التي أقرت لسنة ( 2121اإليرادات التي
 .127يقدّم المرفق الثامن -دال ()1
ُقترح في هذه الوثيقة ،و(ب) تقديرات اإليرادات المستحقة وحدود
أقرت/عامود الميزانية األصلية) المعدّلة كما هو م َ
النفقات الثابتة لسنة  2121بتاريخ  31تشرين/األول( 2121 ،عامود خطة اإليرادات والنفقات).
 .128يعرض هذا القسم خطة اإليرادات والنفقات في الميزانية العادية للعام  ،2121التي أعدّها األمين العام لتاريخ 31
تشرين األول/أكتوبر .2121
إيرادات الميزانية المق ّررة
ُ .129ق ِّد َرت إيرادات الميزانية من االشتراكات المق ّررة من األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين المتوقع استالمها في
خالل  2121بمبلغ  11.459.111يورو ،أي  73في المئة من إجمالي االشتراكات المقررة .ويستند هذا التقدير إلى
النسبة المئوية المتو ّقعة لالشتراكات التي سيتم استيفاؤها في  2121بتاريخ  31أيلول/سبتمبر  ،)%77( 2121وإلى
تباين تحصيل االشتراكات المقررة في ( 2121المتوقعة) ،)%5.8-( 2119/و،)%5.4( 2118/2119
و ،)%1.8-( 2117/2118و ،)%2.3-( 2116/2117مع مراعاة المبلغ الكبير الملحوظ في الميزانية الشتراكات
األعضاء المنتسبين والتوقعات المالية غير المستقرة لسنة  2121بسبب كوفيد.19-
ً
إضافة إلى الفائض المتراكم لبيع
 .131ت ّم الحفاظ على اعتمادات الميزانية من الرصيد النقدي للميزانية العادية ،2118
المنشورات وأموال المشاريع االحتياطية ،عند المستوى الذي أقرّته الجمعية العامة ())A/RES/715(XXIII
( 537.118يورو ،و 211,111يورو ،و 114.111يورو على التوالي) ،وبالتالي فإنّ إيرادات الميزانية المقدّرة
للسنة المالية وتنفيذها قد استقرت عند ّ .%111
تمثل اعتمادات الميزانية من الفائض المتراكم الذي أقرّته الجمعية
العامّة ( 841.111يورو)  %6من إجمالي الميزانية.
 .131بالنسبة إلى إيرادات الميزانية من االشتراكات المتأ ّخرة ،فلقد ُق ِّدر المبلغ المرتقب تحصيله في  2121بنحو
 1.511.111يورو ،استنا ًدا إلى متوسط المتأ ّخرات المتو ّقعة التي سيت ّم تحصيلها في  2121بتاريخ 31
أيلول/سبتمبر  ،2121علمًا أنَّ متوسط مستوى التحصيل للفترة  1.496.575( 2119-2115يورو) يأخذ في
االعتبار أنَّ تحصيل متأخرات  2118و 2.771.676( 2119يورو و 2.261.231يورو بتاريخ  31كانون
بشكل ملحوظ من متوسط السنوات الماضية بفضل إدارة
األول/ديسمبر  2119و 2118على التوالي) كان أعلى
ٍ
األمين العام والتوقعات المالية غير المستقرة لسنة .2121
ّ
المنظمة على الوفاء
 .132بصور ٍة إجماليةُ ،تقدَّر إيرادات الميزانية لسنة  2121بمبلغ  12.811.11يورو .وإنَّ قدرة
بالتزاماتها على المدى القصير والتقيّد ببرنامج العمل قد تتأثر إذا ما وقع تأخير في تحصيل اشتراكات األعضاء.
بالتالي ،فإنَّ األعضاء مدعوون إلى التقيّد بالفقرة  12من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي والتي تنص على أ ّنه
ّ
يستحق فيها."...
"يتعيّن على أعضاء المنظمة تسديد اشتراكهم في الشهر األول من السنة المالية التي
نفقات الميزانية المق ّررة وفروقاتها
 .133تبلغ نفقات الميزانية المقرّرة لسنة  12.811.111 2121يورو ،انسجامًا مع اإليرادات المُقدرة والتي تصل إلى
 %84من االعتمادات المقرّرة .أمَّا نفقات الميزانية المقرّرة  2121بتاريخ  31أيلول/سبتمبر  2121فتصل إلى
 %85من ميزانية  .2121يُشار إلى أنَّ نفقات الميزانية لسن َتيْ  2119و 2118بتاريخ  31كانون األول/ديسمبر
 2119و 2118على التوالي ،قد بلغت  %84و %83على التوالي من ميزانية السنة الموازية.
 .134تصل نفقات الميزانية المقرّرة لسنة  ،2121المو ّزعة بين تكاليف الموظفين وغير الموظفين ،إلى  %91و %68على
التوالي من الميزانية المق ّررة .في ما يتعلّق بمقارنة تكاليف الموظفين ،وصلت تكاليف الموظفين المق ّررة 2121
بتاريخ  31أيلولٍ/سبتمبر  2121إلى  %85من ميزانية تلك السنة ،في حين وصلت تكاليف الموظفين الفعلية لسن َتيْ
 2119و 2118بتاريخ  31كانون األول/ديسمبر  2121إلى  %79و %81على التوالي من ميزانيّتي السنتين
المذكورتين.
ً
مقارنة بالسنوات السابقة ،يسعى
 .135من خالل هذه الزيادة في تكاليف الموظفين المقرّرة لسنة  2121في الميزانية المق ّررة
األمين العام إلى دعم وتعزيز الموظفين العاديين في األمانة لكي يطبّقوا برنامج العمل المليء بالتحديات لدى المنظمة.
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أمَّا بالنسبة إلى مقارنة التكاليف غير المتعلقة بالموظفين ،فتصل التكاليف المقرّرة غير المتعلقة بالموظفين لسنة 2121
بتاريخ  31أيلول/سبتمبر  2121إلى  %84من ميزانية هذه النسبة ،في حين أنَّ التكاليف الفعلية غير المرتبطة
بالموظفين في سن َتيْ  2119و 2118وصلت إلى  %99و %94على التوالي من ميزان ّي َتيْ السنتين المذكورتين.
ف مالية في الميزانية للتكاليف المتعلقة وغير
 .136وتحقي ًقا لخطة النفقات المُقترحة ،سيعمل األمين العام على وضع أهدا ٍ
المتعلقة بالموظفين.
 .137يُتو َّقع من خالل هذه التصحيحات أن تح ّقق خطة اإليرادات والنفقات المُق ّررة في الميزانية للسنة المالية  2121تواز ًنا.
وسيعمل األمين العام على مراقبة خطة اإليرادات والنفقات المُق ّررة عن كثب ،وعلى اعتماد التدابير الضرورية إلبقاء
النفقات ضمن حدود الخطة .وسيت ّم إطالع األعضاء على الدوام بأي خططٍ تؤثر على عمليات الميزانية العادية وعلى
الخطوات المتخذة.
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ثالثا-

تقرير حول وضع الموارد البشرية في المنظمة

 .138يتضمن هذا التقرير آخر المعلومات حول وضع الموارد البشرية في المنظمة لغاية  1كانون األول/ديسمبر .2121
وأسو ًة بالتقارير السابقة حول الموارد البشرية ،تق ِّدم الوثيقة أي ً
ضا إحصاءات مُحدَّثة للموظفين ومعلومات أخرى تتصل
بهم.
الميزانية المعتمدة والهيكل التنظيمي
 .139يستمر إدخال التغييرات اإلدارية التي أشار إليها األمين العام في تقريره حول رؤية اإلدارة واألولويات (الوثيقة
 ،)CE/108/5(b) rev.1وذلك ضمن الموارد التي تم إقرارها وفي ظل العدد الحالي للوظائف الذي يبقى عند 116
وظائف ،مع احتمال إتاحة تمويل وظائف إضافية من أموال من خارج الميزانية.
 .141لالطالع على عدد الموظفين وتوزيعهم بحسب الدرجة ،والجنس ،والجنسية ،والعمر بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر
 ،2020يُرجى مراجعة الجداول  1و 2و 3و 4ال ُمدرجة أدناه .وأسوةً بالتقارير السابقة المق َّدمة إلى المجلس التنفيذي،
يُشار إلى َّ
أن التصنيف المعتمد في هذا اإلطار يرتاز على التصنيف الوظيفي المتّبع في منظومة األمم المتحدة الموحَّد:
الفئة الفنية وما فوق (درجات تتراوح من الفئة الفنية  1إلى فئة أمين عام مساعد) وفئة الخدمات العامة (درجات تتراوح
من فئة الخدمات العامة  1إلى فئة الخدمات العامة )7؛ وينعاس ذلك في برنامج عمل المنظمة وميزانيتها.
الجدول (1أ) :توزيع الموظفين بحسب الدرجة والجنس بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020
الدرجة

فنية 1

فنية 2

إناث
ذكور
المجموع
الفرعي

7
1

2

4
4

8

2

8

خدمة
عامة 2

خدمة عامة
3
1
2

1

3

الدرجة
إناث
ذكور
المجموع
الفرعي

1

فنية 3

فنية 4

فنية 5

ما فوق فنية 5

8
7

5
3

4

24
21

15

8

4

45

خدمة عامة
7
8
2

المجموع
26
14

10

40

خدمة عامة خدمة عامة خدمة عامة
6
5
4
11
2
4
5
4
4

16

6

المجموع

الجدول ( 1ب) توزيع الموظفين بحسب الدرجة بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020
فنية 1

فنية 2

فنية 3

فنية 4

فنية 5

ما فوق فنية 5

المجموع

الدرجة
المجموع
الفرعي

8

2

8

15

8

4

45

الدرجة

خدمة
عامة 2

خدمة عامة
3

خدمة عامة
7

المجموع

المجموع
الفرعي

1

3

10

40

خدمة عامة خدمة عامة خدمة عامة
6
5
4
4

6

16

الجدول  :2توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنس بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020
إناث
ذكور
المجموع

الفئة الفنية وما فوق
24
21
45

فئة الخدمة العامة
26
14
40

المجموع
50
35
85
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الجدول  :3توزيع الموظفين بحسب الفئة والجنسية (بما في ذلك وظيفة األمين العام ووظيفة المدير التنفيذي)
بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020
البلد

الفئة الفنية

فئة الخدمة العامة

الجزائر
األرجنتين
النمسا
البوسنة والهرسك
كمبوديا
كندا
الصين
كولومبيا
الجمهورية الدومينياية
فرنسا

1
1
1
1

2
1

جورجيا
ألمانيا
غانا
هنغاريا
الهند
إندونيسيا
إيطاليا
لبنان
ليتوانيا

المغرب
هولندا
نيااراغوا
النيجر
بيرو
البرتغال
جمهورية كوريا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الروسي
المملاة العربية
السعودية
سيشيل
إسبانيا
سويسرا
المملاة المتحدة
الواليات المتحدة
األمرياية
أوروغواي
أوزباستان

1
1
1
1
1
4

1
1

2
2
1
1

1
1
1
1

البلد

3
1

المجموع بحسب الفئة
إجمالي عدد الموظفين

الفئة الفنية

فئة الخدمة العامة

1

1
2

1

2

1
1
1
2

1
1
1

22
1

1
2
8
1

1
1
1
40
85

45

ت
 .141تتمثّل حاليًا سبعة ( )37وثالثون جنسية في فريق موظفي األمانة .وال ب ّد من التنويه في هذا اإلطار بالتزام المنظمة
تحقيق أوسع توزيع جغرافي ممان في اختيار موظفيها ،مع الحفاظ على أعلى معايير المهنية والافاءة والنزاهة ومراعاة
العدد المحدود للمناصب الوظيفية.
الجدول  :4توزيع الموظفين بحسب الفئة والعمر بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020

الفئة العمرية

فئة الخدمة
العامة

الفئة الفنية
وما فوق

39 – 30
49 – 40
54 – 50
59 – 55
60
61
 62أو ما فوق
المجموع

3
21
5
6
2
1
2
40

11
18
7
4
1
1
42

المجموع
14
39
12
10
2
2
3
82
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 .142الجدول  4أعاله ال يشمل المسؤولين الذين يتولون مناصب إدارية وال ُمعيَّنين لفتر ٍة زمنية ُمح َّددة وال األمين العام.
 .143كما سبق وذكر في تقرير الموارد البشرية إلى المجلس التنفيذي في دورته  ،103تم تنفيذ مخطط جديد اعتبارا من 1
كانون الثاني/يناير  2016للمستخدمين غير الخاضعين للنظام اإلداري للموظفين في المنظمة ،وذلك على اساس
التوصيات الواردة في مشروع تقرير وحدة التفتيش المشتركة  .A.385ويقدم إلى المجلس التنفيذي في الجدول 5
والجدول  6معلومات عن عدد حاملي عقود الخدمة الذين يشملهم هذا المخطط ،فيشار إلى توزيعهم من حيث الجنس
والجنسية والعمر ،بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر .2020
الجدول  :5توزيع حاملي عقود الخدمة بحسب الفئة والجنسية بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020
البلد
أستراليا
أذربيجان
بيالروس
بلجياا
شيلي
الصين
كولومبيا
مصر
فرنسا
جورجيا
اليونان
جمهورية إيران اإلسالمية
إيطاليا
اليابان

إناث

ذكور

1

البلد
كينيا
لبنان
الماسيك
الفلبين
البرتغال
رومانيا
سلوفينا
إسبانيا
الجمهورية العربية السورية
المملاة المتحدة
أوروغواي
أوزباستان
فنزويال

1

2
3
1
1
2

المجموع
إجمالي حاملي عقود الخدمة

ذكور

إناث

1
1
1
2
3
1
2
17
1
2
1

9
2
1
1
25

42
67

الجدول  :6توزيع حاملي عقود الخدمة بحسب العمر بتاريخ  1كانون األول/ديسمبر 2020
حاملو
العمر

عقود الخدمة

 29أو أقل

18

39 – 30

30

49 – 40

17

54 – 50

1

59 – 55

1

61 – 60
 62أو أكثر
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المجموع

67

شؤون الموظفين
 .144منذ صدور التقارير السابقة حول شؤون الموظفين ،حدثت تطورات يشار إليها في ما يلي.
 .145انطالقًا من مصلحة المنظمة ،أجري استثناء على المادة  28من النظام األساسي للموظفين ،حيث قرر األمين العام تمديد
تعيين السيد شانزونغ زو (الصين) كمدير تنفيذي ،لما يتجاوز سن التقاعد اإللزامي .وقد ت ّم اعتماد هذا القرار من قبل
المجلس التنفيذي في دورته .))CE/DEC/7(CXII((112
 .146نتيجةً للقيود الصارمة المفروضة على السفر وإجراءات العزل المنزلي بسبب جائحة كوفيد 19-في  ،2020تراكمت
بفائض يتجاوز الح ّد األقصى الذي يسمح النظامان اإلداري واألساسي للموظفين
اإلجازات السنوية لبعض الموظفين،
ٍ
ً
وعمال بالتوجيهات الصادرة عن
ت أممي ٍة أخرى،
وكاال
في
ة
المتبع
الممارسات
مع
بنقله من سن ٍة إلى أخرى .انسجا ًما
ٍ
مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق ( ،)CEBق ّرر األمين العام أن يمنح استثنا ًء على
المادة  )1(16من النظام اإلداري للموظفين ،بحيث يسمح استثنائيًا بترحيل فائض اإلجازة السنوية التي تصل حتى 15
يو ًما من  2020إلى  ،2021على أن تُؤ َخذ بحلول  31أيار/مايو .2021
 .147بعد اإلعالن عن عد ٍد من الوظائف الشاغرة في المنظمة ،ت ّم ملء المناصب التالية:
رمز الشغور
UNWTO/HHRR/VAC/10/RDEU/2020
UNWTO/HHRR/VAC/11/RDAF/2020

UNWTO/HHRR/VAC/35/HHRR/2019
UNWTO/HHRR/VAC/38/COSE/2019

UNWTO/HHRR/VAC/34/IIDT/2019

اسم الشخص المختار
الوظيفة
وجنسيته
نائب مدير ،الدائرة اإلقليمية السيّد بيتر جانيك (هنغاريا)
ألوروبا (الفئة الفنية )3
مسؤول برنامج ،الدائرة السيّدة زينب ر ّمال (المغرب)
اإلقليمية ألفريقيا (الفئة الفنية
)1
رئيس ،قسم الموارد البشرية السيّد باولو فيالساو (فرنسا)
(الفئة الفنية )4
خدمات السيّدة يولندا سانسيغوندو
قسم
مساعد
المؤتمرات ،قسم خدمات (إسبانيا)
المؤتمرات (فئة الخدمة )5
مدير ،قسم االبتاار والتعليم السيّدة ناتاليا بايونا (كولومبيا)
واالستثمار (الفئة الفنية )5

 .148بعد إصدار إعالنات الشواغر ،تجري حاليا عملية التعيين واالختيار للوظائف التالية .وسيتم اإلبالغ عن نتائج عمليات
االختيار في تقرير الحق للموارد البشرية.
(أ) مدير الشؤون اإلدارية والمالية ،الفئة الفنية (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019) )P-5( 5
()P-3
3
الفنية
الفئة
واالتصاالت،
المعلومات
تانولوجيا
قسم
(ب) مدير
)(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/19
(ت) مترجم (لغة روسية) الفئة الفنية ( )P-2( 2خدمات لغوية) قسم خدمات المؤتمرات
)(UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020
 .149يجري العمل وبشا ٍل تدريجي على تحسين كفاءة الموارد الداخلية من خالل اعتماد نُظُ ٍم إلاترونية متن ّوعة تستبدل النُظُم
ت أكثر كفاءة تتمحور حول خدمة الزبون ،وبتطبيق
الحالية القائمة على العمل الورقي ،ما يسمح للمنظمة بتوفير إجراءا ٍ
ت تستند إلى البيانات المتوفرة.
آليات تواص ٍل تستجيب للجهة المستفيدة ،وباتخاذ قرارا ٍ

Page 25 of 79

)CE/113/3(b
.151

دع ًما اللتزام المنظمة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،في إطار خطة عمل على نطاق منظومة األمم المتحدة لتعميم
المساواة بين الجنسين وتماين المرأة ( ،)UN-SWAPنفّذت منظمة السياحة العالمية مراجعة أقران مع منظمة أخرى

تابعة لألمم المتحدة .ستم ّان هذه المراجعة المنظمة من التحسين في هذا المجال الهام ومن تطوير خطة النوع االجتماعي
لسنة .2021

 .151في إطار مواصلة العمل على تعزيز موقع منظمة السياحة العالمية كصاحب عمل ج ّذاب وتنافسي ،تعمل المنظمة حاليًا
على تطوير أدا ٍة للتوظيف اإللاتروني ،ويُتوقّع إطالقها في الفصل األول من  .2021ستسمح هذه األداة بتحسين عملية
تقديم الطلبات ومعالجتها ،إضافةً إلى أنَّها ستح ّد من استخدام الورق وستحسّن من عملية مسك السجالت وجمع البيانات
ت ذات صلة.
بهدف تطوير إحصاءا ٍ
 .152وفي هذا اإلطار ،يعمل قسم الموارد البشرية على مراجعة صفحة التوظيف عبر االنترنت لتحسين مستوى الترويج
بشال أفضل على ظروف
إلعالنات الوظائف والوصول إليها .وهذه الصفحة المنقحة ستسمح أيضً ا بتسليط الضوء
ٍ
العمل الجذابة في المنظمة ،وستم ّان من استقطاب المرشحين المؤهلين وذوي الخبرة ،إضافةً إلى أنَّها ستؤ ّمن استبقاءهم
في المنظمة بشا ٍل كبير.
 .153بغية تعزيز الافاءة وتحسين مستوى استبقاء الموظفين وتنقلّهم في إطار برنامج التعاقد الذي طُبِّق في  2016بالنسبة إلى
الموظفين غير الخاضعين للنظامين األساسي واإلداري للموظفين ،وتحديدًا األشخاص الذين يحملون عقود خدمة،
برنامج ُمحسَّن ابتدا ًء من تشرين
والخبراء ،والمسؤولين المعارين والمتدربين والمستشارين الخاصين ،ت ّم تطبيق
ٍ
الثاني/نوفمبر .2020
صا على إعداد الموظفين الجُدد والتأ ّكد من جهوزيتهم ألداء دورهم الجديد ومن معرفتهم الجيّدة بالمنظمة ،يما يُس ِهم
 .154حر ً
في تعزيز فعاليتهم بسرعة ،تم في  2019إعداد برنامج توجيهي للموظفين المعينين حديثًا .يتوزع البرنامج بصورة عامة
على ثالث مراحل رئيسية ،تم تنفيذ اثنتين منها وهي تتاون من إصدار كتيب توجيهي لتوفير معلومات عملية للموظفين
الجدد الذين يصلون إلى مدريد ،وموقع إنترانت جديد لجميع المستخدمين الذين يقدمون معلومات ذات صلة حول
اإلجراءات واالستحقاقات اإلدارية.
 .155يُتوقّع أن تُنفذ المرحلة الثالثة من البرنامج التوجيهي ،التي تأ ّجلت بسبب القيود الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد ،19-في
مطلع العالم  ،2021وهي تتألف من تدريب إلزامي للقادمين الجدد ،يتم إعداده بالتنسيق مع جميع دوائر المنظمة ،مع
معلومات قيمة تتعلق بمهمة المنظمة وأهدافها وغاياتها وقيمها وكفاءاتها واإلجراءات الداخلية واألنشطة .الهدف من هذه
المرحلة االستمرار في إيجاد بيئة إيجابية ترحب بالقادمين الجدد.
 .156انسجا ًما مع االستراتيجية الصحية التي أعلنت عنها األمم المتحدة ،تعمل المنظمة على تطوير شباة دعم مخصصة
للصحة والرفاه ،مع التركيز على أربعة مواضيع استراتيجية رئيسية( :أ) إنشاء ماان عمل يعزز الرفاه العقلي والبدني،
(ب) تطوير وتقديم وتقييم الخدمات الصحية والرفاهية بشال مستمر( ،ج) الترحيب بالعاملين الذين يواجهون تحديات
صحية ودعمهم( ،د) ضمان التمويل المستدام لهذه الخدمات.
 .157يعمل قسم الموارد البشرية حاليًا على وضع استراتيجية الموارد البشرية للفترة  .2025-2021وسياون هدف هذه
االستراتيجية التركيز على تطوير قدرة المنظمة انسجا ًما مع واليتها ،والتأ ّكد من َّ
أن المشرفين والموظفين يفهمون
أدوراهم ومسؤولياتهم بشا ٍل جيّد ويساهمون بفعالية في عمل المنظمة ،وعلى خلق بيئة عم ٍل تتسم بمعايير الصحّة
والرفاه المستدامة ،وبالتالي ضمان وجود توزا ٍن جيّد بين الحياة والعمل ،واجتذاب المزيد من المواهب والحفاظ عليها
بغية توفير أفضل الحلول للدول األعضاء وأصحاب المصلحة ،وتزويد المنظمة باألدوات والسياسات المعاصرة التي
تسمح لها بتحسين تنفيذ مهامها وواليتها أكثر فأكثر.
 .158سترتاز االستراتيجية على المحاور الرئيسية التالية( :أ) تعزيز الص ّحة والرفاه؛ (ب) اجتذاب واختيار أفضل المواهب؛
(ج) ضمان المرونة في تخطيط القوى العاملة؛ (د) السعي من أجل نشر ثقافة األداء العالي؛ (ه) تحسين فرص التعلّم
والتط ّور المهني؛ (و) تحسين فعالية الموارد البشرية والخدمة؛ (ز) تعزيز انخراط الموظفين؛ (ح) دعم التنوّع).
ً
عامال من أجل مراقبة الوضع وتقديم
 .159بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-أنشأ األمين العام فريقًا
النُصح والمشورة لألمين العام .ويبقى العمل ساريًا بتدابير الحماية والحفاظ على صحة الموظفين ورفاهيتهم وفقًا
ت داخلية حول
للمبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم المتحدة والبلد المضيف .وفي هذا السياق ،أُطلِقَت صفحة معلوما ٍ
كوفيد 19-لصالح أفراد طاقم العمل في المنظمة بحيث تز ّودهم بالمعلومات والموارد العا ّمة.
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ت عبر الويب حول
 .161بالتعاون مع إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم المتحدة ،أعطت منظمة السياحة العالمية عدة ندوا ٍ
التأثير النفسي االجتماعي لجائحة كوفيد 19-لجميع الموظفين والجهات اإلشرافية .وقد ر ّكزت هذه الندوات على كيفية
التعاطي مع الحجر المنزلي والضغط النفسي وإدارة فريق العمل في خالل كوفيد.19-
ضا ،هناك اهتما ٌم متزاي ٌد من جانب الدول األعضاء في إطار إماانية بناء القدرات التي تتيحها المنظمة،
 .161في  2020أي ً
ّ
بحيث تسمح بإرسال خبراء ومسؤولي السياحة من قبل دول ٍة عضو ،على أساس اإلعارة من دون رد التااليف ،وذلك
لاي يشاركوا في أنشطة األمانة لفتر ٍة زمنية مح َّددة .ويُنفَّذ هذا الترتيب رسميًا من خالل مذكرة تفاهم.
 .162أبرمت منظمة السياحة العالمية اتفاقا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن إدارة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين.
يمان لال الدول األعضاء المهتمة إرسال موظفيها الشباب للعمل في المنظمة لم ّدة  3-1سنوات عن طريق تمويل
المنصب المعني من خالل هذا االتفاق االطاري.
***
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I.

Part I Implementation of the Programme of Work

Annex I:

List of UNWTO events

2020
January
16-17
20-25
21
22
22

23

23
23
24
24
24

UNWTO Acceleration Programme
UNWTO-Anáhuac Doctorado
Internacional en Turismo sobre
“Comunidad y Cultura en el Turismo”
Final of the Second Global Startup
Competition
Launch of the UNWTO Global Tourism
Dashboard
UNWTO: In Conversation “The future of
sustainable tourism in the framework of
the EU Green Deal”
Expert meeting on Tourism and SDGs:
Case studies by the UNWTO Affiliate
members
Affiliate Members Corner: Unleashing the
power of the private sector
UNWTO Session at FITUR Talent
Committee on Tourism and
Competitiveness (9th meeting)
Awards Ceremony: Accessible Tourism
Destination (ATD2019)
50th Meeting of the Board of the Affiliate
Members

Madrid, Spain

UNWTO Global Tourism Investment
Forum in Africa
UNWTO Academy - Amadeus
Masterclass on Data for Better Tourism
Planning and Management
st
Launch of the 1 edition of the UNWTO
Students’ League – Global edition

Abidjan, Côte d’Ivoire

Global Tourism Crisis Committee
Global Tourism Crisis Committee

1 Virtual Meeting
nd
2 Virtual Meeting

Mexico
FITUR, Madrid, Spain
FITUR, Madrid, Spain
FITUR, Madrid, Spain

FITUR, Madrid, Spain

FITUR, Madrid, Spain
FITUR, Madrid, Spain
FITUR, Madrid, Spain
FITUR, Madrid, Spain
FITUR, Madrid, Spain

February
20-22
26
26
March
19
25

Podgorica, Montenegro
Virtual
st

April
3

15-17
16
17

17
21
23
24
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Live webinar sobre RUTAS: Metodología
para el Fortalecimiento de iniciativas de
turismo rural comunitario
Live webinar sobre “El conocimiento
turístico – Base para la eficiencia de
empresas y destinos hacia los Destinos
Turísticos Inteligentes”
Global Tourism Crisis Committee
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism
Webinar series: Communicating Crisis:
pre, during, post COVID-19
The Americas: Online Meeting – UNWTO
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on
tourism (Spanish)
Live webinar “Smart and Agile Tourism in
real time”
Live Webinar Managing Effective Crisis
Communication – RDAF
The Americas: Online Meeting – UNWTO
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on

Virtual

Virtual
rd

3 Virtual Meeting
Virtual

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
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24
24
28

30

tourism (English)
G20 Meeting on COVID-19
Meeting of the Board of the Affiliate
Members from Spain and Latin America
UNWTO Asia-Pacific Webinar on
Communicating Crisis: During and Post
COVID-19
UNWTO Webinar on the impact of
COVID-19 on Tourism – Trying to make
sense of so much or so little data (African
insights)

Virtual
Virtual meeting
Virtual

Virtual

May
4

5

5

7

8

11

12
14

14

15

19

20
21
25
26
27

28
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UNWTO Middle East Webinar on
Communicating Crisis: During, Post
COVID-19
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism
Webinar series: "Exhibitions and Events:
what future after Covid19?"
El impacto del COVID-19 en el turismo –
Tratando de dar sentido a tantos o tan
pocos datos – American Insight
UNWTO Webinar: The impact of COVID19 on Tourism-Trying to make sense of so
much or so little data - Asia and the
Pacific Insights
Seizing the opportunity: Enhancing digital
skills for the development of rural tourism
in post Covid-19
UNWTO Webinar on The impact of
COVID-19 on Tourism – Trying to make
sense of so much or so little data (Middle
East insights)
Webinar: SEO – Cómo conseguir que una
organización turística aparezca en las
primeras posiciones de Google
Webinar - “SMART Travel and
Education/Business. Beyond COVID-19”
Réaligner nos priorités en période de
COVID-19 : quelles mesures pour une
relance du secteur du tourisme en
Afrique?
Webinar Basque Culinary Centre (BBC)OMT: ¿Cómo afrontar el futuro del
turismo gastronómico?
Expert Live Webinar: La Publicidad en
Internet – Cómo crear campañas
efectivas en Google y en
Facebook/Instagram en organizaciones
turísticas
UNWTO Live Webinar - Wine tourism
post Covid 19
BCC – UNWTO Webinar: How do we face
the future of Gastronomy Tourism?
UNWTO Live Webinar: El Impacto del
Covid-19 en el Turismo Internacional
Live Webinar: Como utilizar Instagram
para promocionar el Turismo Cultural –
Buenas prácticas
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism
Webinar series: Agenda 2030 and SDGs
in times of Covid-19: the chance to true
recovery
Global Tourism Crisis Committee

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual
Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual, in Spanish
Virtual

th

4 Virtual Meeting
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UNWTO Students’ League Webinar –
presenting winning solution for Tourism
Recovery Solution Challenge

Virtual

June
1
2

4
5
8
9

11
12
12

18
18
22
25
25
29
30
30

30

Road to Recovery virtual conference
Live Webinar: Cómo incrementar la
conversión de un sitio web de una
organización turística – Experiencia de
Usuario y Analítica web
UNWTO Webinar on Green Investments
Meeting of the World Committee on
Tourism Ethics - special session on the
ethical aspects of post-COVID19 tourism
63rd meeting of the Regional Commission
for Africa
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism
Webinar series: The Future of consumer
rights protection in tourism post Covid-19
UNWTO Webinar on Green Investments
Webinar on Tourism sustainability and
statistics in the time of COVID-19
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism
Webinar series: Tourism sustainability
and statistics in the time of COVID-19
UNWTO Webinar on Green Investments
65th meeting of the Regional Commission
for the Americas
UNWTO Webinar: Impacto de Covid-19
en los derechos de los Consumidores de
servicios turísticos
UNWTO Webinar on Green Investments
65th meeting of the Regional Commission
for Europe
Innovative Healing Solutions for the
Tourism Private Sector , Middle East
32nd joint meeting of the Regional
Commissions for Asia and the Pacific &
UNWTO Webinar para las Américas:
Maximizando el big data para generar
valor en el mercado doméstico
Brand Africa and the path towards tourism
recovery: positive stories from the African
continent

Virtual Meeting
Virtual, in Spanish

Virtual
Virtual Meeting
Virtual meeting
Virtual

Virtual
Virtual
Virtual

Virtual
Virtual meeting
Virtual
Virtual
Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual meeting

Virtual meeting

July
2

6
6

7
7
14-15
14
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UNWTO Webinar: Rebuilding confidence
amoung tourism consumers and
businesses in Africa: an integrated regional
response
46th meeting of the Regional Commission
for the Middle East
UNWTO/IFC Market Intelligence
Masterclass for Africa:
Big Data for Planning and Recovery
UNWTO Webinar: Ready for take-off?
What do travellers expect from
destinations
Buenas Prácticas en las Américas en
respuesta a la COVID-19
UNWTO Academy online training
programme: Facilitating Tourism Recovery
in the Aftermath of Covid-19 in Jordan
Tourism Futures in the 2030 Agenda:
Innovation and Sustainability as the New

Virtual

Virtual meeting
Virtual meeting

Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual
Virtual meeting
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Normal
Meeting of the Board of the Affiliate
14-15
Members
15
UNWTO Webinar: Future of Consumer
rights protection in Tourism post Covid-19:
the road to International Standards
st
23
Final of the 1 edition of the UNWTO
Students’ League
th
10 meeting (online) of the Committee on
30
Tourism and Competitiveness (CTC)

Virtual meeting
Virtual

Virtual, English
Virtual meeting

August
10

18

19
24
27

UNWTO webinar: Innovative Healing
Solutions for the Tourism Private Sector in
the Middle East
UNWTO Webinar - The future of the
hospitality sector post COVID-19: Middle
East Insights
UNWTO Webinar: The future of the
Hospitality Sector post Covid-19: Middle
East
The deep impact of COVID-19 on tourism
from a statistical perspective, Middle East
UNWTO Webinar: Inversión en Turismo:
clave para la reactivación de las Américas

Virtual

Virtual meeting

Virtual
Virtual meeting
Virtual

September
1
2
10
15-17
22
23

25

27
28

30

30

Presentation of the RDEU workplan 202021 – part I
Webinar: Israeli Solutions for Tourism in
COVID-19 Times
Online event: UNWTO Tourism Tech
Adventures on aviation technologies
th
112 session of the Executive Council
and Investment Forum
UNWTO-OIV webinar: “innovating in wine
tourism in the context of covid-19"
UNWTO & Google Acceleration
Programme, travel insights for recovery
UNWTO / IICA Webinar: food supply &
tourism in the Caribbean: mitigating the
impacts of covid-19 and accelerating
recovery
World Tourism Day 2020: Year of Tourism
and Rural Development
UNWTO-ICCA Webinar on
Recommendations on how to position
Middle East in the new norm
UNWTO Webinar - Investments and the
tourism ecosystem: opportunities,
challenges, and the role of Silk Road
tourism
Presentation of the RDEU workplan 202021 – part II

Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual meeting
Tbilisi, Georgia and
virtual
Virtual meeting
Virtual meeting

Virtual meeting

Virtual meeting
Virtual meeting

Virtual

Virtual meeting

October
7
16
21
21
21
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G20 Tourism Ministers Meeting
Final of the UNWTO Inspiration Africa
Challenge
nd
Final of the 2 UNWTO Gastronomy
Tourism Start-up competition
2020 Global INSTO Meeting
UNWTO-Casa Árabe webinar on the
economic impact of covid-19 on the tourism

Saudi Arabia
Virtual
Virtual
Virtual meeting
Virtual meeting
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22
26-27
21

28

sector in the Arab World
Webinar: Tourism Investment Guidelines,
Global Greenfield Investments Trends in
collaboration with the fDi Intelligence from
the Financial Times
Future Hospitality Summit, Saudi Arabia
UNWTO-Casa Árabe webinar on the
economic impact of covid-19 on the
tourism sector in the Arab World
Enabling Frameworks for Tourism
Investment, Presentation UNWTO
Investment Guidelines

Virtual
Riyadh, Saudi Arabia
Virtual meeting

Virtual meeting

November
5

11
11

16

19

23-25
25-26

26
3002/12

42nd Affiliate Members Plenary session:
Recovering tourism. Rebuilding trust.
Reinforcing partnerships
Final of the Smart Solutions for Smart
Destinations: Stadium’s Challenge
Webinar: Green investment mechanisms
for a sustainable tourism recovery post
Covid-19
Sharjah Hospitality forum 2020- Tourism
Industry recovery from COVID-19,
Domestic Tourism in light of current
challenges, Middle East
UNWTO Virtual Training Workshop on the
creation of a crisis unit in the tourism
sector
UNWTO Academy workshop: Digital
Events, Russian Federation
UNWTO sessions in collaboration with
ISO and UNE on WG18 within ISO TC
228
World Committee on Tourism Ethics
(WCTE) Meeting
UNWTO Academy Workshop: Destination
Marketing, Russian Federation

Madrid, Spain and
virtual
Virtual
Virtual meeting

Virtual meeting

Virtual meeting
Virtual
Virtual meeting

Virtual Meeting
Virtual

December
1
2
2
7-11
8
9
10
10
14-18
15-17
17
Page 32 of 79

10th IFTM-UNWTO Training Programme
for the Greater Mekong Subregion
Meeting of the UNWTO Statistics
Committee
st
1 Meeting of Working Group for the
Reform of the UNWTO Affiliate
Membership Legal Framework
UNWTO Academy Online Train-thetrainers, Russian Federation
THE 14th UNWTO/PATA Forum on
Tourism Trends and Outlook
UNWTO Webinar on Digital Transformation
for Academia, within the “Upgrade training
Programme” , Portugal
2º UNWTO-Google Tourism Acceleration
Programme
UNWTO-World Bank webinar on domestic
tourism
UNWTO Academy Online Train-thetrainers, Russian Federation
14th UNWTO Asia/Pacific Executive
Training Programme: Tourism and Rural
Development
nd
2 UNWTO-ICCA webinar Let’s Stay
Connected

Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual
Guilin, China and
virtual
Online webinar
Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual
Virtual meeting
Virtual meeting
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2021
January
tbc
14
tbc
tbc

Tbc
18-19
27

Launch of the UNWTO Academy
nd
2 Meeting of Working Group for the
Reform of the UNWTO Affiliate
Membership Legal Framework
The Meeting of the Board of the Affiliate
Members
The Meeting of the Committee for the
Review of Applications for Affiliate
Membership
Masterclass on Tourism: Regeneration &
Climate resilience, within the “Upgrade
training Programme” , Portugal
UNWTO Executive Council, 113rd session
2nd UNWTO-Casa Árabe webinar (Topic
and exact date being decided)

Saudi Arabia
Virtual meeting
Virtual meeting
Virtual meeting

Online webinar
Madrid, Spain
Virtual meeting

February
Tbc
tbc
9-10
(TBC)

Launch of 2021 UNWTO Students’ League
Initiative
rd
3 UNWTO-ICCA webinar (Topic tbc)
Joint workshop on Tourism Statistics with
the Caribbean Tourism Organization

Virtual meeting
Virtual

March
Tbc
8

Train the Trainers Programme (3 weeks),
Portugal
Women in Tourism in the Middle East –
Regional Report Launch

Online Course
Webinar

29
(tbc)

Mayors Forum

Portugal

tbc

Accessible Tourism Champions: Tourism
sector adopting new protocols for all
visitors

Webinar

The Action Plan for Women in Tourism
during the COVID19 recovery

Webinar

April
May

May or
June
(tbc)
18
(tbc)
21

Ministerial meeting in the framework of
ATM 2021 (topic tbc)
Middle East Ministerial Forum

Dubai
tbc

June
tbc

July

nd

Accessible Tourism: Application of the
International Standard Accessible
Tourism for All

2
Webinar on Ethics, title tbc (second
semes semester)
ter
nd
2
Webinar on Culture, title tbc (second
seme
semester)
ster
August
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Webinar

Webinar

Webinar
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September
October
tbc
tbc
November
December
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Ministerial meeting in the framework of
ATM 2021 (topic tbc)
th
UNWTO General assembly, 24 session

Dubai
Morocco
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Annex II:

List of UNWTO publications

World Tourism Barometer: Volume 18, Issue 4, July 2020
International tourist arrivals (overnight visitors) saw a decrease of 56% in the first five months of 2020
over the same period of last year, according to data reported so far by destinations worldwide.
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 5 • August/September 2020
International tourist arrivals (overnight visitors) declined 65% in the first half of 2020 over the same period
last year, with arrivals in June down 93%, according to data reported by destinations.
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 6 • October 2020
Restrictions on travel introduced in response to the COVID-19 pandemic continue to hit global tourism
hard, with the latest data from the World Tourism Organization (UNWTO) showing a 70% fall in
international arrivals for the first eight months of 2020.
Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of Tourism: A Synopsis for Policymakers
This publication presents the efforts of 11 (eleven) countries from different regions in implementing
different areas of the Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST). These
countries include: Austria, Fiji, Germany, Italy, Mexico, Philippines, Samoa, Saudi Arabia, Sweden,
Thailand and Vietnam. These countries focused on different areas of measurement in the three
dimensions of sustainability: economic, environmental and social. The publication focuses on the results
obtained in each of these countries and the policy implications that these efforts had.
Country Fact Sheets
A new statistical product was released by UNWTO as part of World Statistics Day, on October 20, 2020.
These Country Fact Sheets allow users to obtain a glimpse of the latest available statistics from about
220 countries and territories in the world, with just one click.
UNWTO Briefing Notes – Tourism and COVID-19:
 Issue 1. How are countries supporting tourism recovery? This briefing note offers an overview and
analysis of the main measures adopted by countries to mitigate the effects of COVID-19 in
tourism and support recovery.
 Issue 2. Tourism in SIDS – the challenge of sustaining livelihoods in times of COVID-19. Many
SIDS have deployed measures to sustain businesses and jobs, often supported by international
and regional institutions yet more support is urgent.
 Issue 3. Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities. With travellers considering
destinations closer to home in the early stages of travel normalization and with still important
travel restrictions in place for international travel as a consequence of COVID-19, countries with
higher shares of domestic tourism are likely to recover earlier and faster.
Covid – 19 related travel restrictions - A global review for tourism- eighth report as of 2 December 2020
Launched by the World Tourism Organization at the start of the pandemic, the Travel Restrictions Report
keeps track of measures being taken in 217 destinations worldwide, helping to support the mitigation and
recovery efforts of the tourism sector. For this latest edition, the methodology has been updated to offer
insights into the tourism flows of destinations, as well as to explore the link between health and hygiene
infrastructure, environmental performance and any potential connection to travel restrictions.
AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism
Under the leadership of the 2020 G20 Saudi Presidency, the World Tourism Organization (UNWTO) and
the G20 Tourism Working Group have developed the AlUla Framework for Inclusive Community
Development through Tourism to help fulfil the sector’s potential to contribute to and achieve inclusive
community development and the Sustainable Development Goals. The Framework provides guidance
and inspiration to all governments, as well as all other key stakeholders in the tourism sector – including
regional and local governments, the private sector, industry associations, civil society, communities and
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tourists – with the aim of fostering a truly holistic and integrated approach to inclusive community
development through tourism.
UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an
Effective Tool for Rural Development
2020 marks the ‘Year of Tourism and Rural Development’, a theme shared with this year’s World Tourism
Day. The sustainability of tourism in rural areas will only be successful if a comprehensive, inclusive
planning strategy is adopted and implemented based on a multi-action and multi-stakeholder participatory
approach. The UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development aim to support
governments at various levels, as well as the private sector and the international community developing
tourism in rural territories in a way that contributes to inclusive, sustainable and resilient development.
Boosting Tourism Development through Intellectual Property (joint UNWTO-WIPO publication)
The use of IP rights in tourism and cultural promotion translates into important benefits to both business
and destinations as well as to local communities and the economy as a whole. The publication aims at
providing a better understanding of the links between tourism and IP rights to leverage the IP system’s full
potential within this sector, boost tourism development and contribute to achieving the SDGs and explains
how appropriately integrating IP rights can contribute to enhancing tourism competitiveness.

Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development draws attention to various aspects of
Buddhist tourism development in Asia and its interlinkages with the UN 2030 Agenda for Sustainable
Development and its Sustainable Development Goals. The study is built on case studies of Buddhist
tourism from 16 countries across Asia. These countries are not only home to large numbers of Buddhists,
they also showcase the legacy of Buddhism, with many examples of its tangible and intangible heritage.
Women in Tourism in the Middle East – Baseline Study
The "Baseline Study on Women in Tourism in the Middle East" takes a first in-depth look at the situation
of women in the tourism sector across the region. In doing so, it assesses the contribution of tourism to
advancing the United Nation’s Sustainable Development Goal 5 – to achieve gender equality and
empower all women and girls. The study, published on the occasion of the 2020 G20 Saudi Presidency,
acts as a foundation for further research ahead of the publication of an extended "Regional Report on
Women in Tourism in the Middle East".
Spanish Version of the Recommendations on Sustainable Development of Indigenous Tourism
The aim of these Recommendations is to encourage tourism enterprises to develop their operations in a
responsible and sustainable manner, while enabling those indigenous communities that wish to open up
to tourism to take full grasp of opportunities that come along, following a thorough consultation process.
The Recommendations also target tourists that visit indigenous communities, and whose numbers are
steadily increasing given the growth of tourism motivated by the interest to experience indigenous
cultures and traditional lifestyles.
UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities
These guides result from collaboration with relevant partners to help governments and businesses craft
an inclusive response. Launched on the International Day of Persons with Disabilities, 3 December 2020,
the first UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19: Issue I Persons with
Disabilities, outlines steps that the tourism sector should take to build back better, becoming more
accessible and more competitive.
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Annex III:

UNWTO on the ground

AFRICA
Name
Formulation
Marketing
Strategy

of a Tourism
and
Promotion

Name
Project I - Hotel classification
and licensing
Project II – Tourism Statistics

Name
Formulation of a Sustainable
Tourism Master Plan for
Kasane/Kazungula

Name
Formulation of a National
Tourism Strategy for Botswana
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Start and end date,
place
2018-2020
Algeria

Start and end date,
place
2020-2021
Benin

Start and end date,
place
2019-2020
Botswana

Start and end date,
place
2020-tbd
Botswana

Beneficiary
Ministry of Tourism

Beneficiary
Ministry of Tourism

Beneficiary
Ministry of Environment,
Natural Resources,
Conservation and
Tourism
Beneficiary
Ministry of Environment,
Natural Resources,
Conservation and
Tourism

Donor
Institution
UNDP

Donor
Institution
World Bank

Donor
Institution
Ministry of Environment,
Natural Resources,
Conservation and
Tourism
Donor
Institution
Ministry of Environment,
Natural Resources,
Conservation and
Tourism

Remarks
Activities commenced in 2018.
Last
Phase:
Branding
component,
implemented in March 2020.
Tourism Marketing and Promotion Strategy
shared with Government in June 2020 –
waiting for inputs from Government. In
October 2020, UNDP confirmed that project
can be closed.
Remarks
Agreement signed by UNWTO
submitted to Benin for for signature.
Projects expected to be
January 2021.
Remarks

launched

and

in

Agreement signed.
Situation Analysis Phase completed
(August to October 2020). Project activities
will resume in January 2021 with
deployment of project team to Botswana.
Remarks
Agreement signed.
Project activities expected to be launched in
January 2021
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Name
Training needs assessment and
formulation of a training strategy
for Côte d’Ivoire’s tourism
sector.
Name
Formulation of the National
Tourism Policy for the
Democratic Republic of Congo

Name
Enhancing Economic
Diversification Project:

Name
Developing the tourism sector in
Liberia with a focus on surfing and
destinations

Name
Development of Tourism Statistics
and Tourism Satellite Account
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Start and end date,
place
2019-2020
Côte d’Ivoire

Start and end date,
place
July- December 2020
Democratic Republic of
Congo

Start and end date,
place
20192020: tbd due to COVID19
Lesotho

Start and end date,
place
Mid 2020 – 2021

Start and end date,
place
March 2019
May 2021: tbd due to
COVID-19
Malawi

Beneficiary
Ministry of Tourism and
Leisure

Beneficiary
Ministry of Tourism

Beneficiary
Ministry of Tourism,
Environment and
Culture

Beneficiary
Tourism stakeholders
in Liberia, in particular
in the coastal
destination of
Robertsport
Beneficiary
Ministry of Industry,
Trade, and Tourism

Donor
Institution
Ministry of Tourism
and Leisure

Donor
Institution
Ministry of Tourism

Donor
Institution
African Development
Bank (AfDB)

Donor
Institution
Enhanced Integrated
Framework/
International Trade
Centre

Donor
Institution
Ministry of Industry,
Trade, and Tourism

Remarks
Agreement signed.
Project activities
completed and draft strategy submitted by
SG at Investors’ Forum held in Côte d’Ivoire
in February 2020. Pending payment by
Government.
Remarks
Agreement signed.
Due to COVID, project activities have
commenced through online consultations and
desk research. Policy will be presented to
stakeholders through a workshop to be held
in December 2020
Remarks
2 components:
Feasibility studies for 6 tourism areas:
Completed in April 2020.
Re-establishment of the Lesotho Council of
Tourism: re-scheduled to commence in
January 2021
Remarks
2 components:
Sustainable Tourism Governance and
Management areas: commenced September
2020
Marketing and branding: commenced
September 2020
Remarks
Project activities commenced in July 2019 –
three missions undertaken in 2019. Three
more missions planned for 2020-2021: tbd
due to COVID-19
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Name
Establishment of a New System
of Tourism Hotel Classification

Name
Facilitating Tourism Recovery in
Aftermath of Covid-19: Morocco.
Under the Framework Agreement
with EBRD
Name
Establishment of a New System
of Tourism Hotel Classification

Name
Development of Tourism Statistics
System and TSA

Name
Development of a Tourism
Resource Centre in Livingstone
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Start and end date,
place
June 2013 – December
2021
Morocco

Start and end date,
place
October 2020-August
2021

Start and end date,
place
2017 –ongoing
Republic of Congo

Start and end date,
place
20182021: tbd due to COVID19
Seychelles
Start and end date,
place
2016-Dec 2021
Zambia

Beneficiary
Ministry of Tourism, Air
Transport, Handicrafts,
and Social Economy

Beneficiary
Ministry of Tourism, Air
Transport, Handicrafts,
and Social Economy

Beneficiary
Ministry of Tourism and
Environment

Beneficiary
Ministry of Tourism,
Aviation, Port and
Marine

Beneficiary
Ministry of Tourism

Donor
Institution
UNDP

Donor
Institution
EBRD and UNWTO

Donor
Institution
UNDP

Donor
Institution
Ministry of Tourism,
Aviation, Port and
Marine

Donor
Institution
Korean
Tourism
Organization/ST-EP
Foundation

Remarks
Once the decrees on Hotel Classification
are officially approved by the Government,
UNWTO will conduct official Mystery guest
visits in 1600 establishments. Decrees still
not published as of October 2020 – in
discussions with UNDP and Ministry to
revise Annual Work Plan.
Remarks
Agreement with EBRD just signed. Experts’
TORs being negotiated with the country.

Remarks
First phase: revision of hotel classification
criteria – completed.
Current phase – formulation of a Tourism
Law and Governance scheme: on-going.
Next phases: training of inspectors and
classification of hotels to be implemented
once the Tourism Law is approved.
Remarks
First year activities: completed.
Year II activities commenced in April 2020
with experts providing technical assistance
remotely.
Year III Agreement is under preparation
Remarks
Agreement signed.
Project activities ongoing. Progress report
on development of the recourse centre
received and making arrangements
to
transfer final installment to complete the
project.
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Name

Start and end date, place

Sustainable
Tourism
Development
and
Wildlife
Conservation in Hwange National
Park

2018-Dec 2021
Zimbabwe

Beneficiary

Donor
Institution
Chimelong

Ministry of Tourism

Remarks
Agreement
signed.
Project
activities
ongoing: waiting for the work plan of the
project’s next phase.
Planned to commence once COVID-19
lockdown measures have been lifted.

AMERICAS
Name
Strengthening Tourism Statistics and
Data

Start and end date,
place
20202021
Peru

Beneficiary
Ministry of Foreign Trade
and Tourism
(MINCENTUR)

Donor
Institution
World Bank

Remarks
Agreement signed in March 2020.
Activities commenced with remote technical
assistance.

Ecuador
Upon the request of the Ministry of Tourism of Ecuador, UNWTO has also carried out a comprehensive technical revision of the national draft on “POLÍTICA
PÚBLICA DE TURISMO ACCESIBLE 2030”, providing technical advice to the Government.
ASIA AND THE PACIFIC
China
Name
Phase I: International
Tourism Marketing Strategy
for Yunnan Province
Phase II: Source market
strategy for the French
Market
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Start and end date,
place
2018-March 2020
Yunnan Province,
China

Beneficiary
Yunnan Provincial Tourism
Commission

Donor
Institution
Provincial Government

Remarks
Both strategies have been approved. Final
training seminar carried out in 2020
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Name
Phase I: International
Tourism Marketing Strategy
for Hainan Province
Phase II: Source market
strategies for the Australian,
German and Indonesian
Market
Name
Component I: Tourism
Master Plan for Heilongjiang
Province
Component II: Master Plan
for Snow and Ice Tourism
Name
Phase I: International
Tourism Destination Plan for
Jinan City, Shandong
Province
Phase II: Marketing Strategy
for Jinan City for the
Expatriate Source market
(Phase II)
Name
Capacity Building for Local
Government,
and
the
Development of a System of
Tourism
Statistics
and
Tourism Satellite Account in
Mongolia
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Start and end date,
place
Nov 2018 – TBD due to
COVID-19
Hainan Province,
China

Start and end date,
place
April 2019-Mid- 2020
Heilongjiang Province,
China

Start and end date,
place
Nov 2019 – TBD due to
COVID-19
Jinan City, Shandong
Province, China

Start and end date,
place
Nov 2019 (signed
agreement) – Dec 2022,
Mongolia

Beneficiary
Hainan Provincial Tourism
Commission

Beneficiary
Heilongjiang Provincial
Tourism Commission

Beneficiary
Jinan City Tourism
Commission

Beneficiary
Ministry of Environment
and Tourism

Donor
Institution
Provincial Government

Donor
Institution
Provincial Government

Donor
Institution
Provincial Government

Donor
Institution
Ministry of Environment and
Tourism

Remarks
All strategies submitted to Hainan.
Final project review meeting to be
scheduled when situation allows.

Remarks
Final review meeting and training
seminar carried out in January 2020.
Final plans submitted to Heilongjiang.

Remarks
Project activities launched in November
2019. Next missions to be scheduled
when situation allows.

Remarks
Agreement signed in 2019. However,
due to COVID, Government requested
TOR to be adapted to COVID.
Amendment to Agreement submitted to
Government in July 2020 but has not
been signed yet by Ministry.
Activities expected to commence in
January 2021.
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Name
Development of a
Strengthened System of
Tourism Statistics for
Myanmar and the States of
Kayah and Tanintharyi

Name
Updating the Myanmar
Tourism Master Plan

Name
Development of an
experimental Tourism
Statistics and Tourism
Satellite Account
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Start and end date,
place
2018-2021
Myanmar

Start and end date,
place
2020-tbd
Myanmar

Start and end date,
place
2019-2020
Nepal

Beneficiary
Ministry Hotels and
Tourism of Myanmar

Beneficiary
Ministry Hotels and
Tourism

Donor
Institution
International Trade Center

Donor
Institution
Luxembourg Agency for
Development Cooperation

Beneficiary
Ministry of Culture,
Tourism and Civil Aviation

Donor
Institution
UNDP

Remarks
Total of 4 capacity-building missions
completed.
Mission 5 was conducted remotely
during July – August 2020.
And
Mission 6 is also currently under
preparation to be conducted remotely.
A total of 7 missions are planned for
during this project.
Remarks
Agreement signed on Nov.2019. Initial
evaluation of the tourism sector
completed
in
December
2019.
Remaining activities, scheduled for
March 2020, postponed due to COVID19.
Due to the situation, it was agreed that
LuxDev will use their experts and
UNWTO will revise the output and
deliverables of the project- Amendment
to this effect was signed and funds will
be returned to LuxDev
Remarks
A total of 2 capacity building missions
were undertaken in 2019. Due to
COVID-19, project activities for 2020
have been re-scheduled.
A third
mission, scheduled for April 2020, was
postponed and no new date has been
fixed yet. In the meantime, technical
assistance is being provided remotely
while discussions are being held with
UNDP and NTB on possible extension
to the project.
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Name

Start and end date,
place

Strengthening the National
Tourism Statistical System
and Compilation of TSA
tables

2020- tbd
(2 years)
Sri Lanka

Beneficiary
Tourism Development
Authority

Donor
Institution
Sri Lanka Tourism
Development Authority

Remarks
Agreement signed. Project activities
start: tbd due to the COVID-19
situation

EUROPE
Name

Start and end date, place

Beneficiary

Tourism and Women
Empowerment
Name

Feb 2020 –Dec 2021
Moldova
Start and end date, place

Moldova Investment
Promotion Agency
Beneficiary

Integrated Cultural Heritage
Framework

September – October 2020;
Romania

Ministry of Tourism of
Romania
Regional Tourism
Authorities

Romania:
Moldova
Dobrogea Regions
Initial Assessment on
Tourism
Name

Tourism Development

and

Donor
Institution
Estonian Development
Cooperation
Donor
Institution
European Bank for
Reconstruction and
Development (EBRD)

Remarks
First expert mission tentatively planned
for January – April 2021
Remarks
Call-Off signed.
Activities commenced on 12 October (8week Work Plan)

Start and end date, place

Beneficiary

Donor
Institution

Remarks

2020 – 2021/2022; Tajikistan

Committee of Tourism
Development under the
Government of the
Republic of Tajikistan

Asian Development Bank
(ADB)

Agreement signed between UNWTO and
Tajikistan, under the auspices of ADB, in
August 2020.
Three project pillars:
 Tourist Profile Study: activities
commenced (development of
methodology)
 TSA: pending commencement /
expert memos with HR
Sustainable Tourism Plan: experts
expected to be deployed in January 2021
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Name
Uzbekistan: Integrated
Cultural Heritage Framework
– Capacity Building for
Tourism Development in
Khiva and Khorezm Region

Start and end date, place
June 2019 – Dec 2020,
Khorezm, Uzbekistan

Beneficiary
Khorezm Region,
Regional Tourism
Authorities

Donor
Institution
European Bank for
Reconstruction and
Development (EBRD)

Remarks
All planned missions have been
completed.
Agreement extended from 14 June 2020
to 31 December 2020, due to Covid-19
outbreak and related national measures.
3rd Data Collection for the Tourists’ Study
postponed; dependent on Covid-19
development.

MIDDLE EAST
Name

Start and end date, place

Facilitating
Tourism
Recovery in Aftermath of
Covid-19
(under
the
EBRD/UNWTO collaborative
framework for COVID-19
recovery).
Name

October 2020 – April 2021

Facilitating
Tourism
Recovery in Aftermath of
Covid-19
(under
the
EBRD/UNWTO collaborative
framework for COVID-19
recovery).

July 2020 – January 2021
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Start and end date, place

Beneficiary
Ministry of Tourism and
Antiquities

Beneficiary
Ministry of Tourism and
Antiquities

Donor
Institution
UNWTO/EBRD

Donor
Institution
UNWTO/EBRD

Remarks
Call-off signed by both parties
Experts’ contracts are under preparation

Remarks
Call-off signed by both parties
Selection of experts is under discussion
with the Ministry and EBRD
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Name
Phase II- further technical
assistance on strengthening
Tourism Statistical System

Start and end date, place
January-December 2’21

Beneficiary
Ministry of Tourism

Donor
Institution
Ministry of Tourism

Remarks
Based on the satisfaction of the
Government on UNWTO’s activities in
February 2020, a second follow up
request for further TA has been
requested. TOR have been approved by
Government and Agreement was signed
in November 2020

In the pipeline:
AFRICA

Name
Needs Assessment mission to
prepare a comprehensive
project proposal focused on
formulating a Tourism Policy
and Master Plan, reviewing
and improving the tourism
statistics, plus a value chain
analysis of the country.
Name
Project III – Tour Guiding

Start and end date,
place
2020-2021
Angola

Beneficiary
Ministry of Tourism

Donor
Institution
Ministry of Tourism

Remarks
Agreement submitted to be submitted to OFSG
for signature.
Project launch: expected for November 2020.

Start and end date,
place
2020-2021
Benin

Beneficiary
Ministry of Tourism

Donor
Institution
World Bank

Remarks
Agreement currently being reviewed by UNWTO
and Government of Benin.
Project launch: expected for January 2021.
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Name
COVID-19 Recovery: PPP
and Training in Tourism
Recovery

Name
Tourism Statistics and TSA

Start and end date,
place
2020- tbd

Beneficiary
Ministry of Tourism

Donor
Institution
Ministry of Tourism

South Africa

Start and end date,
place
2020- tbd

Beneficiary
Ministry of Tourism

Donor
Institution
World Bank

Zimbabwe

Remarks
Original TOR and Agreement, signed by
UNWTO, submitted to Government on training
for local government officials. Due to COVID19, Government requested UWNTO to adapt
TOR to COVID. Revised TOR submitted to
Government in August.
Remarks
Single Source Selection. Technical and
Financial proposals submitted to World Bank
and approved. Agreement under negotiation.

EUROPE
Name

Start and end date,
place

Beneficiary

Donor
Institution

Remarks

Development
and
Implementation
of
common
health and safety protocols and
standards for ABEC

2020-2020/2021;
Kazakhstan
Kyrgyzstan

National and regional
tourism stakeholders of
Kazakhstan
and
Kyrgyzstan

Asian Development
Bank (ADB)

Single source selection. Agreement to be signed
between ADB and UNWTO. Funded by ADB
under a regional technical assistance project.
Technical and financial proposal submitted and
awaiting invitation to negotiations.
Remarks

Name
Facilitating Tourism Recovery in
Aftermath of Covid-19: Croatia
Name
Facilitating Tourism Recovery in
Aftermath of Covid-19: Greece
Name
Providing Tourism Recovery
Technical Assistance on
Marketing and Promotion to
Skiathos Island, Greece.
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and

Start and end date,
place
2020-tbd

Start and end date,
place
2020-tbd

Start and end date,
place
2020-tbd

Beneficiary

Donor
Institution
Ministry of Tourism of
European Bank for
Croatia
Reconstruction and
Development
Beneficiary
Donor
Institution
Ministry of Tourism of
European Bank for
Greece
Reconstruction and
Development
Beneficiary
Donor
Institution
Municipality of Skiathos Municipality of
Skiathos

TOR being negotiated with the Croatian
Government
Remarks
TOR being negotiated with the Hellenic
Government
Remarks
In the process of receiving the official support
from the Hellenic Government. TOR being
developed for Skiathos Island.
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Name
Facilitating Tourism Recovery in
Aftermath of Covid-19 in
Uzbekistan
Name
Tourism Diversification Strategy
for
the
Khorezm
Region
(outside Khiva)
Uzbekistan

Start and end date,
place
2020-2021; Uzbekistan

Beneficiary

Start and end date,
place
2020-2021; Uzbekistan

Beneficiary

National and regional
tourism stakeholders of
Uzbekistan

National and regional
tourism stakeholders of
Uzbekistan

Donor
Institution
European Bank of
Reconstruction and
Development
(EBRD)

Remarks

Donor
Institution
European Bank of
Reconstruction and
Development
(EBRD)

Remarks

UNWTO / EBRD COVID-19 Package
Proposal submitted and under review

Proposal submitted and currently under review by
EBRD

MIDDLE EAST
Name
Evaluation of the Hotel
Classification System

Name
Annual Tourism
Awards Program
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Experience

Start and end date,
place
2020-tbd
Oman

Start and end date,
place
2018-2020
Qatar

Beneficiary
Ministry of Tourism

Beneficiary
Qatar National Council of
Tourism (QNCT)

Donor
Institution
Ministry of Tourism

Donor
Institution
Qatar National Council of
Tourism (QNCT)

Remarks
Agreement is being revised by
Oman.
Pending until the situation of
international travel improves
Remarks
Project activities commenced in
2018 – categories for awards
determined, application forms and
all related documentation and
website designed, criteria for
awards formulated, and jury
members selected. Launch of the
Awards programme was put on
hold in 2019 due to administrative
changes in NCT.
Government wants to resume
project activities now and new
Agreement is being prepared as
old Agreement expired.
Letter of termination of the old
Agreement is under preparation
with BDFN
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Name
Phase II- further technical
assistance on strengthening
Tourism Statistical System

Name
Improving and strengthening the
National Tourism Statistical
System, and compilation of TSA
tables
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Start and end date,
place
January-December 2021

Start and end date,
place
2020-tbd
UAE

Beneficiary
Ministry of Tourism

Beneficiary
Ministry of Economy and
Federal Competitiveness and
Statistics Authority

Donor
Institution
Ministry of Tourism

Donor
Institution
Ministry of Economy and
Federal Competitiveness
and Statistics Authority

Remarks
Based on the satisfaction of the
Government on UNWTO’s
activities in February 2020, a
second follow up request for
further TA has been requested.
TOR have been approved by
Government and Agreement was
signed in November 2020
Remarks
Agreement is under revision by
UAE parties.
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Annex IV:

Committee on online education

I. Introduction
The Online Education Committee, proposed by UNWTO Secretariat to, and approved by, the Executive
Council, in its 112th session held in Georgia, consists in the development of a Committee on Online
Education for the UNWTO Tourism Online Academy (TOA) project.
TOA is an online platform which will provide contents and courses which will mainly focus on general
management and on how to apply these concepts and fundamental principles to the tourism, hospitality
and destination management industries. Participants will be able to study at their own pace. All decisions
will be agreed upon in writing.
Project Phases of the project are:
Phase 1:
A Minimum Viable Product (MVP), launched in September 2019 at the UNWTO General Assembly in The
Russian Federation. The MVP will be the first course on the Fundamentals of Tourism-Industry
Management” that will be launched in English and will be an open enrollment program, which will imply
the payment of affordable enrollment fees.
It will include a Massive Open Online Course (MOOC) entitled “Introduction to Tourism-Industry
Management” and an Online Certificate Program entitled “Fundamentals of Tourism-Industry
Management”
Phase 2: Translation of the programs into Spanish, French, Arabic and Russian.
If the parties decide to launch Phase II, the terms and conditions, including the details and financial
arrangements, will be formalized and subject to a separate agreement.
Phase 3:
Additional materials in the five general Management areas: Strategy, Finance, Digital Marketing,
Operations Management and Digital Transformation. The objective is to develop Tourism Online
Academy Certificates issued by the Tourism Online Academy with courses in each one of these areas
and other areas focusing on the tourism industry.
Other academic institutions and course providers will join the platform to offer contents directed at specific
segments of the Travel and Tourism sector. IE and UNWTO will establish the process, selection of
partners, criteria and standards for this to happen in the future to be decided by UNWTO and IE. In Phase
3, prices may vary according to the World Bank table.
The platform is powered by IE University, founding partner. IE University is the ideal partner for the
launch of the UNWTO Tourism Online Academy for its quality courses, teachers and innovation
knowledge but also because it is a leading online university.
To achieve the mission and vision of the project it relies on the support of academic and destination
partners. In order to count on these partners, a 10-year period is required to provide the necessary
security and support that they expect.
II. Areas of work and Functions of the Committee on Online Education
The Committee on Online Education aims at:
a. Ensuring that the content of the academy aligns with the priorities of UNWTO Member States
b. Allocating scholarships to Member States
c. Providing recommendations to the Secretary-General regarding the management, content and
communications strategy of the platform
III. Composition of the Committee on Online Education
Until the next session of the UNWTO General Assembly, the Committee is composed of:
Nine Full UNWTO Members, designated through an exceptional process for a two-year period,
3
distributed as follows :
3

The Full UNWTO Members of CTC and CTS were elected for a period of four years (2011-2015) at the 19th session
of the General Assembly (see document CE/95/3(I)(e), paragraph 13)
3
Article 12. Participation in the General Assembly, Executive Council, Regional Commissions and Technical
Committees. (…)

Page 49 of 79

CE/113/3(b)







Africa: Morocco and Kenya
Americas: Chile and Brazil
East Asia and Pacific: Korea
Europe: Greece and Portugal
Middle East: Saudi Arabia
South Asia: Iran

-

Cape Verde as Observer
One Associate Member, designated among them for a four-year period;
One Affiliate Member, according to article 12(2) of the Rules of Procedure of the Affiliate
4
Members ;
In addition, academic participants, as proposed by the Secretary-General, in coordination with the
Chair of the Executive Council, for approval by the Executive Council, for the Committee, will
participate in the work of the Committee. Those academic participants include:
a) IE University, Founding Partner
b) Academic Partners of the Online Academy
7. For each Committee, its Full Members shall elect a chair and a vice-chair among them.
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Annex V:

Working Group for the Reform of the UNWTO Affiliate Membership Legal Framework

Final list of the Members of the Working Group
AFRICA
1.

Côte d’Ivoire

AMERICAS
2.
Argentina
3.
Colombia
4.
Honduras
5.
Mexico
EAST ASIA AND THE PACIFIC
6.

China

EUROPE
7.
Azerbaijan
8.
Croatia
9.
Spain
SOUTH ASIA
10. India
11. Islamic Republic of Iran
MIDDLE EAST
12. Bahrain
13. Egypt
14. Saudi Arabia
BOARD OF THE AFFILIATE MEMBERS
15.

Chair of the Board, non-voting Member of the WG
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Annex VI:

Committee for the development International Code for Protection of Tourists

Final List of Participants
Europe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Albania
Armenia
Austria
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Czech Republic
Flanders
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Italy
Kazakhstan
Montenegro
Poland
Portugal
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Tajikistan
Turkey
Uzbekistan

Africa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Cameroon
Comoros
Côte d'Ivoire
Democratic Republic of the Congo
Eswatini
Ethiopia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Lesotho
Liberia
Madagascar
Mali
Morocco
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sudan
Togo
The Gambia
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30. Tunisia
31. Zambia

Americas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bahamas
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Paraguay
Peru
Puerto Rico

Asia Pacific:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Afghanistan
Cambodia
China
Fiji
India
Indonesia
Iran
Japan
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Republic of Korea
Samoa
Thailand

Middle East:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Saudi Arabia
Syria
Yemen

Provisional List of Observers
International Organizations:
EUROPEAN COMMISSION DG GROW
 Country: Belgium
 Website: https://ec.europa.eu/growth/
 Director: Mr. Thierry Breton (Commissioner)
 Sector: Business and Industry / Single Market (EU)
 Information:
The European Commission's Directorate-General for Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs. DG Grow is responsible, among the others, for EU
policy on tourism.
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EU tourism policy aims to maintain Europe's standing as a leading tourist destination while
maximising the industry's contribution to growth and employment. It also promotes
cooperation between EU countries, particularly through the exchange of good practice. The
EU's competence in the tourism sector is one of support and coordination the actions of
member countries.

DG JUSTICE
 Country: Belgium
 Website:https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
 Director: Mr. Didier Reynders (Commissioner Justice) and Ms. Helena Dalli (Commissioner
Equality)
 Sector: Justice and Fundamental Rights / Consumers
 Information:
The European Commission's Directorate-General for Justice and Consumers. DG Justice is
responsible for EU policy on justice, consumer rights and gender equality.
The European policy in favour of consumers aims to safeguard the health, safety and
interests of consumers. This policy promotes consumers’ rights to information and education,
and their right to organise in order to defend their interests.
ICAO - The International Civil Aviation Organization
 Country: Canada
 Website: https://www.icao.int/Pages/default.aspx
 Director: Dr. Fang Liu (Secretary-General)
 Sector: Transport
 Information:
A specialized agency of the United Nations whose core function is to maintain an
administrative and expert bureaucracy supporting governments in their diplomatic interactions
and their cooperation in air transport through the research of new air transport policy and
standardization innovations.
ISO – International Organization for Standardization






Country: Switzerland
Website: https://www.iso.org/home.html
Director: Dr. Eddie Njoroge
Sector: International Standardization
Information:
The International Organization for Standardization is an independent, non-governmental
organization, the members of which are the standards organizations of the 165 member
countries. It is the world's largest developer of voluntary international standards and it
facilitates world trade by providing common standards among nations.

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development






Country: Switzerland
Website: https://unctad.org/
Director: Dr. Mukhisa Kituyi (Secretary General)
Sector: Trade / Development
Information:
United Nations Organization specializing in trade, investment and development issues, and
seeking to maximize trade and investment by supporting developing countries in accessing
the benefits of a globalized economy more fairly and effectively, including a focus in the
protection of consumers.

Private stakeholders:
ECTAA – The European Travel Agents´and Tour Operators´Associations
 Country: Belgium
 Website: https://www.ectaa.org/en
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Director: Mr Pawel Niewiadomski (President)
Sector: Tourism / Travel
Information:
ECTAA is the umbrella organisation of travel agents and tour operators across Europe. It
represents Travel Agents and Tour Operators of 27 EU Member States, as well as
Switzerland and Norway, and international members from Tunisia, Morocco, Malaysia and
Israel. ECTAA consults with the EU on policies that may have an impact on Travel Agents´
and Tour Operators´ activities (tourism policy, consumer protection, visa policy, standards,
etc.).

EGFATT - European Guarantee Funds' Association for Travel and Tourism






HOTREC






Country: Belgium
Website: http://www.egfatt.eu/
Director: Mr Alain Verwilghen (Secretary General)
Sector: Tourism / Travel
Information:
European professional association in charge of all the interests of Travel Guarantee Funds in
Europe. It includes members from Belgium, Luxemburg, France, Nederland, Ireland,
Switzerland, UK and Norway. The main objective of EGFATT is to protect travellers against
financial insolvency of tour operators or travel agencies in the EU and to share information
between Travel Guarantee Funds and best practices.

Country: Belgium
Website: https://www.hotrec.eu/
Director: Ms. Marie Audren (Director General)
Sector: Hospitality
Information:
HOTREC is the umbrella Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes and similar
establishments in Europe. It brings together 45 National associations in 33 countries and is
the voice of the hospitality industry in Europe. It aims to represent its interests towards the EU
and international institutions, fosters knowledge sharing and best practice among its
members, and acts as a platform of expertise for the European hospitality industry.

IATA - The International Air Transport Association
 Country: Canada
 Website: https://www.iata.org/
 Director: Mr. Alexandre de Juniac (Director General and CEO)
 Sector: Aviation
 Information:
The trade association for the world’s airlines, supporting aviation activity and helping to
formulate industry policy on critical aviation issues. IATA’s mission is to represent, lead, and
serve the airline industry.
IFTTA - The International Forum of Travel and Tourism Advocates





Website: https://www.iftta.org/
Director: Ms. Jacqueline Tanti Dougall (President)
Sector: Tourism law
Information:
IFTTA is a body of lawyers specialized in Travel and Tourism Law. It aims to provide a forum
for the exchange of information on the legal aspects of travel law, encourage the
establishment of common legal standards across the travel industry, work with educational
institutes in fostering research on the legal aspects of travel, and sponsor conferences on the
legal aspects of travel, furthering a spirit of collegiality.

IH&RA - International Hotel & Restaurant Association
 Country: Switzerland
 Website: http://www.ih-ra.org/
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Director: Dr. Ghassan Aïdi (President)
Sector: Hospitality
Information:
An international trade association exclusively devoted to promoting and defending the
interests of the hotel and restaurant industry worldwide. It is a non-profit organization and is
officially recognized by the United Nations. IH&RA monitors and lobbies all international
agencies on behalf of the hospitality industry. It is composed of national trade associations.

ISTO - The International Social Tourism Organisation
 Country: Belgium
 Website: https://isto.international/
 Director: Charles-Etienne Bélanger
 Sector: Tourism
 Information:
A non-profit Organization aiming to bring together stakeholders from the social, sustainable
and solidarity tourism sectors from all over the world, ISTO promotes accessible and
responsible tourism.
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Annex VII: UNWTO and United Nations Sustainable Development Group (UNSDG)
163. The Executive Council Members are updated of progress made in order to reconsider potential
membership to UNSDG, as requested by the General Assembly (resolution 714 XXIII).
164. The United Nations (UN) reform is a progressive process for the UN system as a whole that has
several implications on UNWTO’s development work in both operational and financial terms. The
reform places an enhanced central and decisive role that has been placed on UN country teams
and their respective Resident Coordinators (RCs), which requires an improved transparent and
comprehensive mechanism of cost-sharing support for the RCs, to enable them to fully support the
UN system’s development agenda on the ground. UNWTO, being a non-resident agency (NRA),
can undeniably benefit from such support mechanism and must aim to better utilize the UN
Sustainable Development Group (UNSDG) and its numerous resources at regional, national and
local level.
165. Recalling UNWTO’s Executive Council decision CE/DEC/3(CX) (par. 9, pg. 5) and its General
Assembly resolution A/RES/714(XXIII) (par. 7, pg. 6) on the Implementation of the General
Programme of Work, with regard to UNWTO’s membership within the UNSDG, whereby it states
that “UNWTO shall not be part of the UNSDG for the forthcoming biennium, and that UNWTO
membership will be reconsidered for 2022-2023”. Such decision was linked to the implied costs
expected from the Secretariat in the amount of 200K USD per annum (and additional management
costs), as well as the preparedness of the UN Reform to fully cater and support UNWTO as a nonResident agency at the country level.
166. During the unprecedented crisis caused by the COVID19 pandemic, this decision consequently
had an important impact for UNWTO by limiting its access to benefit from the UN system resources
made available to UNSDG members only for recovery – for example the UN COVID 19 Response
and Recovery Multi-Partner Trust Fund (COVID-19 MPTF) for socio-economic recovery
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00, or other MPTF. The COVID-19 MPTF will continue to
operate until April 2022 (for allocation of funding) and should not be a missed opportunity. Under
the current circumstance, UNWTO is not eligible to apply for the funds directly.
167. Under this unprecedented situation, the Secretariat has initiated a mitigation strategy, by building
on bilateral UN system collaboration and exploring the renewal of a strategic MOU with UNDP (the
last MOU signed was in 1976); by reaching out to the UN system offices at country levels, as well
as Resident Coordinators for supporting Tourism recovery efforts as part of the UN work on socioeconomic recovery; by diversifying and successfully facilitating mobilization of extra-budgetary
financial and non-financial resources with multilateral donors (International Finance Institutions)
and strengthening its institutional framework with IFIs. UNWTO is preparing to better position itself
for a return to a stronger and enhanced engagement with the UN country teams and the UNSDG.
168. The need for recovery of the impact of COVID-19 on tourism in all economies is fully supported by
the United Nations Secretary-General Antonio Guterres, with the launched in August of a Policy
Brief on COVID-19 and Transforming Tourism. The Brief, which is part of a series of UN SG
5
policy briefs , provides an overview of the impacts of the pandemic on tourism including the millions
of livelihoods it sustains. The brief was prepared at UNWTO’s initiative as the lead author with 11
other UN entities. Most importantly the Brief provides an opportunity to mobilize the multilateral and
bilateral development system to increase its support for tourism, for which the UNSDG teams at
country level can be of a great support to join efforts with UNWTO. Furthermore the
CE/DEC/5(CXII) decision of the Executive Council to establish a UNWTO Regional Office for the
Middle East to strengthen the cooperation and support of the UNWTO for the Middle East Region
requires a close collaboration with the Resident Coordinator and UN Country Teams to fully benefit
UNWTO Members.

5
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II.

Part II: Financial situation of the Organization
Annex VIII.A.1.1:

2020-2021 Approved and revised appropriations – Regular Budget

2020 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 30 September 2020
Euros
Approved appropiations
Posts1
Parts / sections
P G
106
55 51
Total
A Member Relations
10 6
A01 Regional Programme, Africa
3 0
A02 Regional Programme, Americas
1 2
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
2 1
A04 Regional Programme, Europe
2 1
A05 Regional Programme, Middle East
1 1
A06 Affiliate Members
1 1
B Operational
15 12
B01 Sustainable Development of Tourism
4 2
B02 Technical Cooperation and Silk Road
3 2
B03 Statistics
2 2
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility
1 2
B06 Education and Training
0 0
B07 Institutional Relations and Partnerships
3 1
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 1
C Support - Direct to Members
14 9
C01 Conferences Services
4 1
C02 Management
9 6
C03 Communications
1 2
D Support - Indirect to Members
16 24
D01 Budget and Finance
2 2
D02 Human Resources
1 1
D03 Information and Communication Technology
1 3
D04 General Services
0 6
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
12 12

Staff
10,387,000
1,592,000
375,000
239,000
307,000
307,000
182,000
182,000
2,680,000
614,000
610,000
364,000
364,000
239,000
0
432,000
57,000
2,626,000
557,000
1,830,000
239,000
3,489,000
364,000
182,000
296,000
342,000
2,305,000

Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General
Appropriations 2
Posts1
Appropriations 3
Non-staff
Total Parts / sections
P G
Staff
Non-staff
Total
106
55 51
4,512,000 14,899,000 Total
10,387,000
4,512,000 14,899,000
692,000
2,284,000
A Member Relations
10 6
1,592,000
692,000
2,284,000
272,000
647,000
A01 Regional Programme, Africa
3 0
375,000
272,000
647,000
122,000
361,000
A02 Regional Programme, Americas
1 2
239,000
122,000
361,000
117,000
424,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
2 1
307,000
117,000
424,000
114,000
421,000
A04 Regional Programme, Europe
2 1
307,000
114,000
421,000
67,000
249,000
A05 Regional Programme, Middle East
1 1
182,000
67,000
249,000
0
182,000
A06 Affiliate Members
1 1
182,000
0
182,000
1,025,000
3,705,000
B Operational
16 12
2,805,000
1,025,000
3,830,000
117,000
731,000
B01 Sustainable Development of Tourism
4 2
614,000
117,000
731,000
114,000
724,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road
3 2
610,000
114,000
724,000
119,000
483,000
B03 Statistics
2 2
364,000
119,000
483,000
176,000
540,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2
364,000
176,000
540,000
79,000
318,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility
1 2
239,000
79,000
318,000
118,000
118,000
B06 Education and Training*
0 0
0
118,000
118,000
125,000
557,000
B07 Institutional Relations and Partnerships
3 1
432,000
125,000
557,000
177,000
234,000
B08 Innovation, Education and Investments
1 1
182,000
177,000
359,000
883,000
3,509,000
C Support - Direct to Members
14 10
2,683,000
883,000
3,566,000
158,000
715,000
C01 Conferences Services
4 2
614,000
158,000
772,000
562,000
2,392,000
C02 Management
9 6
1,830,000
562,000
2,392,000
163,000
402,000
C03 Communications
1 2
239,000
163,000
402,000
1,912,000
5,401,000
D Support - Indirect to Members
15 23
3,307,000
1,912,000
5,219,000
228,000
592,000
D01 Budget and Finance
2 2
364,000
228,000
592,000
139,000
321,000
D02 Human Resources
1 1
182,000
139,000
321,000
343,000
639,000
D03 Information and Communication Technology
1 3
296,000
343,000
639,000
602,000
944,000
D04 General Services
0 6
342,000
602,000
944,000
600,000
2,905,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
11 11
2,123,000
600,000
2,723,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts

2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1 and it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1.
Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.

3
*

B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20)
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2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 30 September 2020
Euros
Approved appropiations
Posts1
Parts / sections
P G
106
55 51
Total
A Member Relations
11 7
A01 Regional Programme, Africa
3 0
A02 Regional Programme, Americas
1 2
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
3 1
A04 Regional Programme, Europe
2 1
A05 Regional Programme, Middle East
1 1
A06 Affiliate Members (Knowledge Network)
1 2
B Operational
14 12
B01 Sustainable Development of Tourism
3 2
B02 Technical Cooperation and Silk Road
2 2
B03 Statistics
2 2
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility
1 2
B06 Education and Training (Themis)
0 0
B07 Institutional Relations and Partnerships
4 1
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 0
C Support - Direct to Members
17 9
C01 Conferences Services
4 1
C02 Management
12 6
C03 Communications
1 2
D Support - Indirect to Members
13 23
D01 Budget and Finance
2 2
D02 Human Resources
1 1
D03 Information and Communication Technology
1 3
D04 General Services
0 6
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
9 11

Staff
10,764,000
1,964,000
390,000
248,000
570,000
319,000
189,000
248,000
2,528,000
508,000
378,000
378,000
437,000
248,000
0
579,000
0
3,225,000
579,000
2,398,000
248,000
3,047,000
378,000
189,000
307,000
354,000
1,819,000

Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General
Appropriations 2
Posts1
Appropriations 3
Non-staff
Total Parts / sections
P G
Staff
Non-staff
Total
106
55 51
4,433,000 15,197,000 Total
10,764,000
4,433,000 15,197,000
665,000
2,629,000
A Member Relations
10 6
1,654,000
665,000
2,319,000
266,000
656,000
A01 Regional Programme, Africa
3 0
390,000
266,000
656,000
116,000
364,000
A02 Regional Programme, Americas
1 2
248,000
116,000
364,000
111,000
681,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
2 1
319,000
111,000
430,000
108,000
427,000
A04 Regional Programme, Europe
2 1
319,000
108,000
427,000
64,000
253,000
A05 Regional Programme, Middle East
1 1
189,000
64,000
253,000
0
248,000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network)
1 1
189,000
0
189,000
979,000
3,507,000
B Operational
16 12
2,909,000
979,000
3,888,000
111,000
619,000
B01 Sustainable Development of Tourism
4 2
638,000
111,000
749,000
108,000
486,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road
3 2
629,000
108,000
737,000
113,000
491,000
B03 Statistics
2 2
378,000
113,000
491,000
167,000
604,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2
378,000
167,000
545,000
75,000
323,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility
1 2
248,000
75,000
323,000
118,000
118,000
B06 Innovation, Education and Investments
1 1
189,000
286,000
475,000
119,000
698,000
B07 Institutional Relations and Partnerships
3 1
449,000
119,000
568,000
168,000
168,000
839,000
4,064,000
C Support - Direct to Members
14 10
2,773,000
839,000
3,612,000
150,000
729,000
C01 Conferences Services
4 2
638,000
150,000
788,000
534,000
2,932,000
C02 Management
9 6
1,887,000
534,000
2,421,000
155,000
403,000
C03 Communications
1 2
248,000
155,000
403,000
1,950,000
4,997,000
D Support - Indirect to Members
15 23
3,428,000
1,950,000
5,378,000
221,000
599,000
D01 Budget and Finance
2 2
378,000
221,000
599,000
132,000
321,000
D02 Human Resources
1 1
189,000
132,000
321,000
326,000
633,000
D03 Information and Communication Technology
1 3
307,000
326,000
633,000
571,000
925,000
D04 General Services
0 6
354,000
571,000
925,000
700,000
2,519,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
11 11
2,200,000
700,000
2,900,000

Remarks:
1
P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1.

3

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Annex VIII.A.1.2: Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance Regular Budget

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget
at 30 September 2020
Euros

Budgetary difference
Budgetary income
Contributions from Full and Associate Members
Other income sources
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance
Allocation from Publication store accumulated surplus
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance
Affiliate Members
Arrear contributions
Budgetary expenditure

Approved income / Plan of income and
Original budget 1
expenditure
0.00
690,000.00
14,899,000.00
13,290,000.00
13,273,000.00
10,410,000.00
1,626,000.00
1,177,000.00
537,000.00
537,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
889,000.00
440,000.00
1,703,000.00
14,899,000.00
12,600,000.00

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)
307,161.26
12,405,891.39
9,860,522.25
1,149,661.49
537,017.85
200,000.00
0.00
412,643.64
1,395,707.65
12,098,730.13

Remarks:
1 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, it's structure update
approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification included this document.
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Annex VIII.A.3:

Staff costs by virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the
World Tourism Organization” adopted on 23 December 2003

1.

By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World Tourism
Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the Statute of the United
Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to develop with the United Nations
uniform standards of international employment.

2.

The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary and a
post adjustment. The base salary scale is periodically published and updated by the ICSC. The
post adjustment is an amount paid in addition to base salary which ensures that no matter where
United Nations system staff work, their remuneration has a purchasing power equivalent to that at
the base of the system, i.e., New York. The post adjustment index is monthly published by the
ICSC reflecting the evolution of the cost of living, i.e. Madrid and Geneva in the case of UNWTO,
and is normally updated every five years following the ICSC methodology based on place-to-place
salary surveys. Last place-to-place salary surveys in Madrid and Geneva took place in 2016. The
ICSC promulgated a salary scale showing annual gross salaries and net equivalents after
application of staff assessment applicable to staff in the Professional and higher categories with
effect as from 1 January 2020.

3.

The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale published by
the ICSC and is annually updated on the basis of the 90% of the location, i.e. Madrid in the case of
UNWTO, consumer price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is
positive following the ICSC methodology. Last revised scale for staff in the General Service
category promulgated by the ICSC was effective 1 October 2019. As a result of the negative CPI
for the period (October 2019 to October 2020), no revised scale for staff in the General Service
category effective 1 October 2020 is foreseen.
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Annex VIII.A.2.1: Provisional interim Financial Statements for the period ended 30 September 2020
Statement of financial position
at 30 September 2020
Euros
30/09/2020

30/09/2019

31/12/2019

Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

33,493,670
32,678,408
22,933,748
33,337
5,974,064
3,241,166
355,976
140,117

30,404,786
29,426,481
20,444,752
28,175
5,983,545
2,577,168
270,662
122,179

29,114,908
28,241,480
21,789,454
33,337
4,228,521
1,835,414
258,931
95,823

Non-current assets
Investments
Members assessed contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

815,262
186,559
217,323
408,211
3,169

978,305
133,827
217,946
251,877
371,486
3,169

873,428
196,580
239,558
434,121
3,169

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current Liabilities
Payables and accruals
Transfers payable
Employee benefits
Advance receipts and deferred revenue
Provisions
Other current liabilities

33,493,670
33,644,694
5,398,980
921,603
235,573
113,130
3,436,661
571,566
120,446

30,404,786
28,860,631
1,882,504
880,174
149,472
126,182
189,843
366,660
170,174

29,114,908
33,421,129
6,557,991
1,039,594
379,033
542,998
3,882,584
504,826
208,956

Non-current Liabilities
Employee benefits
Advance receipts and deferred revenue
Other non-current liabilities

28,245,715
28,240,468
5,247

26,978,126
26,953,495
14,740
9,891

26,863,138
26,842,998
14,740
5,400

-151,025
-6,429,573
6,278,549

1,544,156
-2,898,428
4,442,584

-4,306,221
-8,795,289
4,489,068

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)
Reserves
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Statement of financial performance
for the period ended 30 September 2020
Euros
Revenue
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns
Changes in currency exchange differences
Other revenues

30/09/2020
17,659,976
14,599,626
1,095,020
175,224
1,790,106

30/09/2019
20,115,390
14,470,510
1,310,167
243,259
85,750
4,005,704

31/12/2019
20,813,222
14,470,510
1,479,777
405,157
4,457,778

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs
Changes in currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

13,508,675
9,674,904
118,026
235,542
1,747,219
374,524
111,763
1,246,697

13,312,159
9,546,097
243,620
1,107,473
2,233,789
115,163
66,017

19,854,863
12,935,690
497,340
1,575,631
3,277,305
6,391
149,941
1,412,565

4,151,301

6,803,231

958,359

Surplus/(deficit) for the year
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Statement of contributions due by Members at 30 September 2020

Statement of contributions due to the General Fund
at 30 September 2020
Euros
Members
Years
Total
Full Member
Budgetary contributions
Afghanistan
81-87,89-08,10,12,14,19-20
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
20
Armenia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
19
Bahrain
Bangladesh
Barbados
20
Belarus
Benin
Bhutan
Bolivia
81-87, 89-98, 19-20
Bosnia and Herzegovina
Botswana
20
Brazil
19-20
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
20
Burundi
77-07,11-13,15-20
Cabo Verde
20
Cambodia
84-92
Cameroon
17-20
Central African Republic
07-20
Chad
12-20
Chile
20
China
Colombia
19-20
Comoros
20
Congo
19-20
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Côte d'Ivoire
20
Democratic People's Republic of Korea
19-20
Democratic Republic of the Congo
19-20
Djibouti
03-20
Dominican Republic1
Ecuador
16,19-20
Egypt
20
El Salvador
Equatorial Guinea
13-15,17-20
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Arrear Contributions due
Contributions
2020
Total
16,339,503.18
4,023,073.60 20,362,576.78
14,433,798.63
3,403,748.75 17,837,547.38
14,362,459.63
3,387,038.75 17,749,498.38
731,645.66
333.25
731,978.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,846.34
4,846.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,129.00
0.00
50,129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,419.00
33,419.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
446,599.57
35,925.00
482,524.57
0.00
0.00
0.00
0.00
55,700.00
55,700.00
193,073.55
274,921.00
467,994.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,850.00
27,850.00
836,331.78
27,850.00
864,181.78
0.00
373.81
373.81
225,187.68
0.00
225,187.68
89,311.33
33,419.00
122,730.33
308,314.20
27,850.00
336,164.20
211,192.56
27,850.00
239,042.56
0.00
111,399.00
111,399.00
0.00
0.00
0.00
8,614.63
90,487.00
99,101.63
0.00
27,850.00
27,850.00
33,419.00
33,419.00
66,838.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,047.85
11,047.85
27,850.00
27,850.00
55,700.00
27,845.00
27,850.00
55,695.00
380,220.00
25,065.00
405,285.00
0.00
0.00
0.00
1,885.52
59,878.00
61,763.52
0.00
103,044.00
103,044.00
0.00
0.00
0.00
189,948.00
41,811.00
231,759.00

CE/113/b

Members
Eritrea
Ethiopia
Fiji
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kingdom of Eswatini
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico1
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
Nicaragua
Niger
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Years
17-18,20
15-20
99-05,08-10,13,20
19-20
20
96,98-00,07-09,14-20
92-96,99-20
18, 20
20
20
19-20
92-06,12,20
20
98,20
97-10,12-15,20
91-95,04,20
20
12-20
14-20
17-19
11-20
79-05,16-20
20
19
20
20
20
19-20
09
84-87, 90-07,10-11,14-17,19-20

Arrear Contributions due
Contributions
2020
0.00
0.00
55,566.00
33,267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269,569.56
55,700.00
222,292.51
27,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,738.93
33,419.00
0.00
0.00
0.00
53,889.00
293,915.01
27,850.00
584,992.55
27,850.00
596.67
27,850.00
0.00
33,419.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,682.00
20,466.00
100,895.00
1,682,696.88
50,448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
859.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,309.21
154,566.00
401,737.12
27,850.00
117,073.59
29,939.00
0.00
84,775.00
0.00
0.00
211,199.00
27,850.00
358,431.00
61,827.00
0.00
0.00
80,804.44
0.00
233,973.99
27,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
709,496.46
27,850.00
0.00
0.00
0.00
222,798.00
0.00
0.00
2,139.00
0.00
0.00
33,419.00
0.00
0.00
0.00
27,850.00
0.00
0.00
0.00
51,523.00
27,850.00
27,850.00
0.00
0.00
17,103.04
0.00
680,132.81
27,850.00

Total
0.00
88,833.00
0.00
0.00
325,269.56
250,142.51
0.00
0.00
45,157.93
0.00
53,889.00
321,765.01
612,842.55
28,446.67
33,419.00
0.00
0.00
159,682.00
121,361.00
1,733,144.88
0.00
0.00
0.00
0.00
859.77
0.00
0.00
0.00
188,875.21
429,587.12
147,012.59
84,775.00
0.00
239,049.00
420,258.00
0.00
80,804.44
261,823.99
0.00
0.00
0.00
0.00
737,346.46
0.00
222,798.00
0.00
2,139.00
33,419.00
0.00
27,850.00
0.00
51,523.00
55,700.00
0.00
17,103.04
707,982.81
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Members
Nigeria
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Mace
donia
Timor-Leste
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Republic of Tanzania
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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Years
15-17,20
19-20
19-20
18-20
19-20
86-14, 18-20
18-20
83-00,03-20
20
89-03,06-08,13,14,18-20
12-20
20
05-06,19
95-98,00-12,16-20
98-00,02-04,10-12,15-18
02-03,20
10-17, 20
16,18-20
79-89,95,14-20
17, 19-20
19-20

Arrear Contributions due
Contributions
2020
80,907.74
11,547.57
0.00
0.00
40,329.01
50,129.00
0.00
0.00
1,095.09
66,535.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,504.54
39,246.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,850.00
27,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
627,590.65
16,710.00
0.00
0.00
47,688.10
29,939.00
0.00
0.00
0.00
0.00
805,998.12
27,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
521,451.18
35,925.00
0.00
0.00
432,183.21
50,865.00
0.00
27,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,044.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
673,031.40
50,129.00
285,146.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,925.00
89,577.22
75,752.00
0.00
0.00
164,998.00
26,613.00
215,719.27
114,348.00
0.00
0.00
419,295.45
33,419.00
36,507.18
33,267.00
30,890.43
28,625.00

Total
92,455.31
0.00
90,458.01
0.00
67,630.09
0.00
0.00
82,750.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,700.00
0.00
0.00
644,300.65
0.00
77,627.10
0.00
0.00
833,848.12
0.00
0.00
27,850.00
0.00
0.00
0.00
557,376.18
0.00
483,048.21
27,700.00
0.00
0.00
0.00
41,044.83
0.00
0.00
0.00
723,160.40
285,146.96
0.00
0.00
35,925.00
165,329.22
0.00
191,611.00
330,067.27
0.00
452,714.45
69,774.18
59,515.43
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Members
Extrabudgetary contributions
Comoros
Palau
Somalia
Associate Member
Aruba
Flemish Community of Belgium
Hong Kong, China
Macao, China
Madeira
Puerto Rico
Affiliate Member
Former Full Member
Former Associate Member
Former Affiliate Member

Years
19
20
18-19
19-20
18
10-20
79-99
86
12-20

Remarks:
1. Includes reclassification adjustment at 1 October 2020.
2. Financial year of Full Members:
Full Members
United Republic of Tanzania
Malawi
Bangladesh
Gambia
Uganda
Colombia
South Africa
Egypt
Iran, Islamic Republic of
Japan
Botswana
Indonesia
Lesotho
Mauritius
Turkey
Gabon
Pakistan
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Financial year start month
July
June
July
July
July
May
April
July
March
April
April
April
April
July
March
June
July

Arrear Contributions due
Contributions
2020
71,339.00
16,710.00
16,710.00
0.00
0.00
16,710.00
54,629.00
0.00
49,166.00
25,065.00
25,065.00
25,065.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,101.00
0.00
588,289.54
558,876.52
918,478.93
0.00
1,947.90
0.00
347,822.18
35,383.33

Total
88,049.00
16,710.00
16,710.00
54,629.00
74,231.00
50,130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,101.00
1,147,166.06
918,478.93
1,947.90
383,205.51
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Annex VIII.A.3.2: Arrear contributions received from Members for the period ended 30 September 2020

Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 30 September 2020
Euros
Members
Contribution year
Total
Full Members
Albania
Brazil
Cambodia
Egypt
Ghana
Iran, Islamic Republic of
Lebanon
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Qatar
Republic of Moldova
Rwanda
The Union of Comoros
Timor-Leste
Uganda
United Republic of Tanzania
Zambia

Affiliate Members
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19
18-19
84
19
17-19
17, 19
19
08-09
83-84, 18
18-19
15-19
19
19
19
15-18
18
15-19
96-98, 19
17-19
14, 17
15-19

30/09/2020
1,443,963.69
1,366,136.65
50,129.00
148,552.41
15,012.57
111,399.00
85,716.07
85,324.00
91,649.00
17,103.00
54,629.00
90,582.00
57,759.25
60,797.91
179,054.00
2,159.00
89,204.04
16,067.00
30,894.35
81,897.09
69,105.57
29,102.39
77,827.04
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Annex VIII.A.3.3: Voluntary contributions for the period ended 30 September 2020
Voluntary contribution received
for the period ended 30 September 2020
Euros
Project
Total
Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula

Donor

Curr

Amount

Botswana

USD

292,380.00

EUR
1,013,099.69
261,972.48

Joint Research on Asia Tourism Trends

Global Tourism Economy
Research Centre

USD

100,000.00

89,300.00

UNWTO Technical Assistance in the Development of the
Tourism Sector

Lesotho

USD

98,560.00

86,732.88

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achieving the Japan International Cooperation
Sustainable Development Goals
Agency

EUR

85,000.00

Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries Republic of Korea
in Asia

EUR

75,237.75

Stengthening the National System of Tourism Statistics and
Developing a TSA

Seychelles

USD

Una Misión de Asistencia Técnica de la OMT
The Second UNWTO Tourism Start-up Competition
El Plan de Trabajo Sobre Innovación y Transformación Digital
2020

Angola
Portugal
Patrimonio Autonomo FONTUR

EUR
EUR
EUR

Système de classement des etablissements d'hébergement
touristique et Republique du Congo

UNDP Congo

USD

39,590.00

33,651.50

Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary
Experimental TSA in Nepal

UNDP

USD

33,710.00

30,103.03

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme
Updating of the Tourism Master Plan in Myanmar

Congo
Luxembourg Agency for
Development Cooperation

USD
EUR

24,553.70

22,000.12
21,340.00

For the Sponsorship of UNWTO/Fitur Gala Dinner
Contribution Agreement Between The International Trade
Center and UNWTO

Spring Healthcare Services AG
International Trade Centre

EUR
USD

20,170.00

20,000.00
17,023.48

Needs Assessment and Formulation of Project Document in
Ethiopia

UNDP Ethiopia

USD

16,874.00

15,119.10

Investour-UNWTO Sponsorships
Investour-UNWTO Sponsorships
UNDP / JPOs

Steward International
Institución Ferial de Canarias
UNDP

EUR
EUR
USD

4,803.80

10,000.00
8,000.00
4,424.30

Remarks:
Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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79,621.00

71,340.42
61,854.63
50,000.00
50,000.00
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Annex VIII.A.3.4: In-kind donations for the period ended 30 September 2020
In-kind contributions received
for the period ended 30 September 2020
Euros
Donor
Project
Total
Use of conference facilities and premise
Spain
Headquarter premise
Côte d'Ivoire
Pour La Tenue du Forum Mondial de L´OMT Sur L´Investissement Touristique en Afrique
Georgia
Holding the 112th session of the UNWTO Executive Council
International Trade Centre Geneva premise
Donated travel
Georgia
Consejería de Turismo, Ind. y Com.de Gran Canaria
Saudi Arabia
Côte d'Ivoire
Egypt
Italy
Saudi Commission for Tourism and Antiquities
EGEDA
Maldives Associationof Tourism Industry (MATI)
Andorra
Greece
Montenegro
Donors with contribution below EUR 1,000
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Total
1,185,888.73
1,048,968.38
707,996.79
275,704.07
49,880.40
15,387.12
136,920.35
45,290.13
18,680.42
17,645.89
15,265.46
7,986.04
7,008.20
6,592.14
5,728.60
3,787.74
1,717.83
1,057.05
1,048.19
5,112.66
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Annex VIII.A.3.5: PSC and PRF projects movements for the period ended 30 September 2020
Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 30 September 2020
Euros

Description
Project support cost projects
Initiative projects
Project Reserve Fund Pool
PRF-EU Horizon 2020
China Initiative Fund - Asia
Technical Cooperation Initiative
PRF-TECO
China-Initiative-Funds-TECO

Net assets
01/01/2020
866,947.16
167,092.52
4.71
3,000.00
56,092.61
107,995.20
66,800.05
41,195.15

Movements
-66,880.20
-4,468.12
0.00
0.00
-124.00
-4,344.12
-4,344.12
0.00

Net assets
30/09/2020
800,066.96
162,624.40
4.71
3,000.00
55,968.61
103,651.08
62,455.93
41,195.15

Assets &
reconciling
items
-160,647.08
4.71
4.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Actual
Actual
amounts after
amounts Outstanding commitments
30/09/2020 commitments
30/09/2020
590,872.76
211,500.86
749,213.18
162,619.69
30,216.80
132,402.89
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
55,968.61
1,256.00
54,712.61
103,651.08
28,960.80
74,690.28
62,455.93
28,960.80
33,495.13
41,195.15
0.00
41,195.15

Legend:
PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation).
Remarks:
Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular
Budget/Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Texts of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules attached
to the Statutes

Article 34 of the Statutes
1.

Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows:
“1.
If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly
may, by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting,
suspend such Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership.
“2.
The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the
Assembly."

2.

At its seventh session the General Assembly adopted the following resolution A/RES/217(VII)
concerning the application of these provisions:

A/RES/217(VII)
Suspension of Members in arrears in the payment of
statutory contributions: Article 34 of the Statutes
The General Assembly,
"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the
Assembly to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the
Organization whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such
Members for four financial years and who have not, within six months, agreed with the SecretaryGeneral on a payment plan for reimbursing these arrears,
"Considering document A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above
Executive Council decision,
"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as
mentioned in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment of
obligatory contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a policy
contrary to the aims of WTO,
"1.
Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the
Statutes:
(a)
when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in respect
of any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of contributions
not preventing the measure of suspension being applied, and;
(b)
when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the contribution
arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date of the resolution
by which the Assembly noted that the measure of suspension was applicable to the Member
pursuant to Article 34 of the Statutes;
....................

3.

Requests the Secretary-General to apply the present resolution and to inform each session of the
Executive Council concerning its application."

Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
4.

The provisions of paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes read as follows:
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"13.

A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the
Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form
of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals
or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the
request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy
the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond
the control of the Members."
5.

In this regard, at its sixth session the Assembly adopted the following resolution:

A/RES/162(VI)
"The General Assembly,
....................
"Confirms the following provisions;
"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules
and Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right to
vote and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when:
"1.
the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested
the restoration of its rights in writing;
"2.

the Council finds that the circumstances are beyond the Member's control;

"3.
the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be
taken in order to settle the arrears."
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Application of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing
Rules attached to the Statutes at 30 September 2020

Members subject to provisions of Article 34 of the Statues and/or paragraph 13 of the
Financing Rules attached to the Statutes
Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 13 of the Financing Rules attached to
the Statutes
at 30 September 2020
Euros
Full Members
Total
Bolivia
Burundi
Cameroun
Central African Republic
Djibouti
Equatorial Guinea
Gabon
Guinea
Guinea Bissau
Liberia
Malawi
Madagascar
Mauritania
Niger
Sao Tome et Principe
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Syrian Arab Republic
Turkmenistan
Uganda
Venezuela
Yemen

Para. 13

Art. 34

Years

Number of years

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

81-87,89-98,19
77-07,11-13, 15-19
17-19
07-19
03-19
13-15,17-19
15-19
96, 98-00, 07-09,14-19
92-96, 99-19
12-19
11-19
17-19
79-05,16-19
84-87,90-07,10-11,14-17,19
86-14,18-19
80-00,03-19
18-19
89-08,13-14,18-19
12-19
95-98,00-12, 16-19
98-00,02-04, 10-12, 15-18
16,18-19
79-89, 95, 14-19

18
39
3
13
17
6
5
13
26
8
9
3
31
29
31
38
2
22
9
21
13
3
18

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arrear contributions
EUR
9,349,853.96
446,599.57
836,331.78
89,311.33
308,314.20
380,220.00
189,948.00
269,569.56
293,915.01
584,992.55
211,199.00
233,973.99
80,804.44
709,496.46
680,132.81
627,590.67
805,998.12
54,629.00
521,451.18
432,183.21
673,031.40
285,146.96
215,719.27
419,295.45

* Any updates will be submitted in an addendum to this document

Movements from previous statement of amount due by Members subject to provisions of
Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or
Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
at 30 September 2020
Euros
30/06/2020
Increase
Decrease
30/09/2020
Amount due
9,594,403
244,549
9,349,854

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34
of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes
and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
at 30 September 2020
Euros
Para. 13
Art. 34
Arrears settled
Partially
Ghana
Partially
The Union of Comoros
Full
Zambia
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Annex VIII.A.4.3: Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of
the Financing Rules (Resolution A/RES/715(XXIII)
Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
Compliance with the conditions laid down by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXIII))
at 30 September 2020
Arrears payment plan approval and details
Strict fulfilment of the agreed payment plan
GA/EC approval
Details
Payment made
Payment
Start
Number of
Contribution
Annual
Full Member
Year
made
from
years
Year
for the year
arrears
Cambodia
2006
Yes
2006
30
2006-2020
Yes
Yes
Chad
2019
No
2018
10
2018-2020
No
No
Gambia, Islamic Republic of
2015
Yes
2016
15
2016-2019
Yes
Yes
2020
No
No
Iraq
2010
Yes
2014
25
2014-2019
Yes
Yes
2020
No
No
Kyrgyzstan
2017
Yes
2016
21
2017-2019
Yes
Yes
2020
No
No
Lao People's Dem. Republic
2005
Yes
2005
26
2005-2019
Yes
Yes
2020
No
No
Nicaragua
2010
Yes
2010
12
2010-2020
Yes
Yes
Pakistan
2017
Part
2018
10
2018
Part
Yes
2019-2020
No
No
Uruguay
2017
No
2017
13
2007-2019
Yes
Yes
2020
No
No
Vanuatu
2019
Yes
2019
10
2019
Yes
No
2020
No
No

* Any updates will be submitted in an addendum to this document
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Excerpts of Resolution A/RES/715(XXIII)

“The General Assembly,
Having examined the different parts of the report in document A/23/5(b) rev.1 and the addendum
A/23/5(b) Add.1 containing updated information as of 31 August,
(…)
5.

Decides in view of their compliance with the agreed payment plans during the period of reference
of this document, to renew the temporary exemption from provisions of Paragraph 13 of the
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Gambia, Iraq, Kyrgyzstan, Nicaragua
and Uruguay and to grant temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Chad and Vanuatu as well as to the
Affiliate Members PATWA and Azerbaijan Tourism & Management University;

6.

Also decides to maintain the temporary exemption to Bolivia, Cambodia, Djibouti, Equatorial
Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Lao People’s Democratic Republic, Mauritania, Niger, Pakistan,
Sao Tome and Principe, Sudan, Syrian Arab Republic, and Yemen, albeit making it clear that these
provisions will be reapplied to these Members if they are not up to date with their payment plans by
1 April 2020;

7.

Establishes the following conditions for the Members requesting temporary exemption from the
provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes and which propose
payment plans to settle their arrears in installments: (i) to discharge the contribution corresponding
to the present year before the General Assembly session at which their case is reviewed, and (ii)
strict observance of the plan agreed for the settlement of arrears;

Having regard to Afghanistan’s and Libya’s special circumstances,
8.

Grants them temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financial Rules
attached to the Statutes until further revision by the forthcoming 24th session of the General
Assembly and calls upon the Full Members Afghanistan and Libya to agree on payment plans for
the settlement of their arrears to be submitted to the 24th session of the General Assembly;

9.

Requests the Secretary-General to report to the Governing Bodies about the application of this
resolution and the Members’ compliance with the agreements made with a view, as the case may
be, to maintaining the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing
Rules attached to the Statutes or reapplying those provisions to them if they have not fulfilled their
commitments;
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CE/DEC/4(CX) and CE/DEC/6(CXII) decisions excerpts

Excerpts of Decision CE/DEC/4(CX):
1. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO
Financial Statements for the year ended 2018 present a true image of the financial position of the
UNWTO as at 31 December 2018 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the
year ended 31 December 2018, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS);
2. Thanks the Secretary-General for correcting the deficit of previous years and ensuring the sound
financial stability of the Organization within one year of his mandate;
3. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for
the year ended 2018;

Excerpts of Decision CE/DEC/6(CXII):
11. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO
Financial Statements for the year ended 2019 present a true image of the financial position of the
UNWTO as at 31 December 2019 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the
year ended 31 December 2019, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and thanks the Secretary-General for this
major achievement for an organization of the size of UNWTO;
12. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for
the year ended 2019;
13. Takes note of the Secretary-General’s financial report for the year ended 31 December 2019
including the net assets/equity analysis, the list of agreements with UNWTO contribution above the
threshold or the donor contribution and other information presented in the document and its annexes;
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Annex VIII.B.2: Budgetary cash balance of the Regular Budget and Working Capital Fund situation
of the twenty-second financial period (2018-2019) at 31 December 2019
Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance
at 31 December 2019
Euro
Approved budget
Budgetary cash balance
Budgetary income
Assessed contributions
Amount spent from the allocations approved by the GA
Allocation from accumulated surplus - Publications store
Budgetary expenditure
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b))
Arrear contributions receipts in the financial year
PSC transfer to WCF in the financial year 1, 2
WCF advance to the RB3
1

2019

2018

2018-2019

13,994,000.00

13,609,000.00

27,603,000.00

1,932,644.73
11,480,537.36
11,336,537.36
144,000.00
144,000.00
-11,808,123.32
-327,585.96
2,260,230.69

2,423,634.07
11,083,801.06
10,750,801.06
333,000.00
333,000.00
-11,430,842.82
-347,041.76
2,770,675.83

4,356,278.80
22,564,338.42
22,087,338.42
477,000.00
477,000.00
-23,238,966.14
-674,627.72
5,030,906.52

0.00

238,396.39

238,396.39

0

0

0.00

CE/DEC/5(CVIX)

2

CE/DEC/5(CX) of document CE/110/4(d) approved returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF
to cover the advance made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014 and returning from the 2018 RB budgetary cash surplus
balance the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396).
3

Annex V on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular
Budget and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year
Ended 31 December 2019 (document CE/112/3(d)rev.1 includes a typo on 2018 WCF advance to the RB; please refer to Annex
VI on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular Budget
and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year Ended 31
December 2019 (document CE/110/4(d) on the correct 2018 WCF advance to the RB, i.e. EUR 0.00.
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CE/113/b
Annex VIII.D.1: Comparison of 2021 budget and plan of income and expenditure for 2021– Regular
Budget
Comparison of 2021 budget and 2021 plan of income and expenditure - Regular Budget
at 31 October 2020
Euros
Approved income /
Budgetary difference
Budgetary income
Contributions from Full and Associate Members
Other income sources
Allocation from PY RB Budgetary cash balance
Allocation from Publication store Accumulated Surplus
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance
Affiliate Members
Arrear contributions
Budgetary expenditure

Original budget 1
0
15,197,000
13,321,000
1,876,000
537,000
200,000
104,000
1,035,000
15,197,000

Plan of income and
expenditure
0
12,800,000
10,000,000
1,300,000
537,000
200,000
104,000
459,000
1,500,000
12,800,000

Remarks:
1 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, it's
structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification of this document.
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