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 (ب) 5البند 
 تقریر عن الوضع المالي للمنظمة

 

 ملخص تنفیذي 
 

 ) 2019-2018( للفترة المالیة الثانیة والعشرین المراجعةالمالیة  البیانات إغالق الجزء األول: 

كانون   31في    تانالمنتھی  السنتانللمنظمة عن الفترة المالیة الثانیة والعشرین (  المراجعةتُعرض البیانات المالیة  
نفسھا ة  للفتر  المتداول)، والرصید النقدي في المیزانیة للمیزانیة العادیة ورأس المال  2019و  2018دیسمبر  األول/

 في دورتھا الرابعة والعشرین بغیة إغالقھا.على الجمعیة العامة 

كانون  31 الجزء الثاني: التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في
 2020دیسمبر األول/

للنظام وفقًا    2020دیسمبر  كانون األول/  31تم إعداد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في  
 سیاسات  لمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وبما یتماشى معل، و المفصلةالمالیة    ھامنظمة ولقواعد لل   المالي

التي تقضي باستخدام المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كمعاییر محاسبیة من قبل مؤسسات األمم المتحدة  
 .منظومة األمم المتحدة

) في تقریر المراجع  ا (إیجابی  ال تحفظ فیھرأیاً    ونالت،  للنظام الماليالمالیة للمراجعة الخارجیة وفقاً    البیانات خضعت  
 .بغیة إقرارھا العامةإلى الجمعیة  المراجعةالمالیة  وتقدم البیاناتالخارجي. 

في   المنتھیة  للسنة  المراجعة  المالیة  والبیانات  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالي  التقریر  كانون   31یتضمن 
منظمة للسنة لوالبیانات المالیة ل  2020  لسنة منظمة الصادر عن األمین العام  لالتقریر المالي ل  2020دیسمبر  األول/

والمرفقات البیانات المالیة    علىبما في ذلك رأي مراجع الحسابات الخارجي، والمالحظات    2020المنتھیة في  
 غیر المراجعة.

لعام   المالي  التقریر  لعام    2020یُظھر  العادیة  للمیزانیة  النقدي  الرصید  قدره   2020أن  نقدي  فائض  إلى  أدى 
حقوق ، بلغ صافي  2020دیسمبر  كانون األول/  31في  واقتراح األمین العام الستخدامھ.  مع    ،یورو  1،563،733

كانون   31یورو في    4،306،221-یورو، بانخفاض عن العام السابق (  9،278،621-  ما قیمتھ  المنظمةالملكیة في  
 إدراج  الخدمة. وقد تملموظفین بعد انتھاء  ا  مستحقاتذلك أساًسا إلى زیادة التزامات    ویعزى  .)2019دیسمبر  األول/
باإلضافة إلى مالحظة   2020الموظفین بعد انتھاء الخدمة في التقریر المالي لعام    التزامات مستحقات  حولفصل  

 ). 19-وباء فیروس كورونا (كوفید خاصة حول 

 2021یونیو /حزیران 30الجزء الثالث: التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة عن الفترة المنتھیة في 

  ).19-وباء فیروس كورونا (كوفید منظمة بسبب  لالتوقعات المالیة ل  مخیما إلى حد ما علىالیقین    انعدامال یزال  
 2021، أبلغ األمین العام عن خطة اإلیرادات والنفقات للمیزانیة العادیة لعام  2021  حزیران/یونیو  30اعتباًرا من  
سیناریو    بروزالنفقات على الموارد النقدیة المتاحة والمتوقعة واتخاذ إجراءات تخفیفیة في حالة    بقصرمع االلتزام  
 حزیران/یونیو   30في  ویورو.    13،600،000بمبلغ    2021قُدرت إیرادات ونفقات المیزانیة لعام  ولقد  ھبوط حاد.  
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یورو، بما في ذلك متأخرات األعضاء   11،182،361(النقدیة)    المستوفاة، بلغ إجمالي إیرادات المیزانیة  2021
 یورو. 12،839،712نفس التاریخ، بلغت نفقات المیزانیة  ي). وفیورو 802،082المستلمة (

المؤقتة  و البیانات  العام  األمین  في    للوضع  المرحلیةیقدم  المنتھیة  للفترة  للمنظمة  المالي  واألداء    30المالي 
بما في ذلك اقتراح   ، الوضع المالي للفترة نفسھامعالم  باإلضافة إلى األداء المالي وأبرز    ،2021  حزیران/یونیو

  استقطاعاقتراح    األجھزة اإلداریة  علىاألمین العام    یعرضا  األمین العام لتنفیذ ثالثة مشاریع احتیاطیة بدیلة. كم
 الموظفین بعد نھایة الخدمة لتمویل مستحقات المیزانیة العادیةخارجیة عن  من مشاریعمؤقتة  رسوم

 2023- 2022للفترة  المیزانیة الجزء الرابع: مشروع 

وفقا للمادة   ، بغیة إقراره2023-2022العادیة الحالي للفترة  یقدم األمین العام إلى الجمعیة العامة مشروع المیزانیة  
 .) من النظام األساسي2( 23

، مقارنة 2022لعام    %0األعضاء بنسبة    اشتراكاتزیادة    إلى  2023-2022تستند المیزانیة العادیة المقترحة للفترة  
. ویتم تقییم اشتراكات 2022ام  عب  مقارنة  2023في اشتراكات عام    %0وزیادة بنسبة    ،2021لعام    باشتراكاتھم
 اإلشتراكاتجدول    احتسابتم  وقد  .  2023و  2022وفقًا للجدول المقترح لعامي    والمشاركین  الفاعلیناألعضاء  

 .الدول األعضاء اشتراكاتمنظمة بشأن صیغة تحدید لالمالي ل النظامالثاني من  للمرفقالمقترح وفقًا 

المیزانیة   في  للمنظمة  العادیة  المیزانیة  إیرادات  المق  فيتُدرج  االشتراكات  (األعضاء  ررحساب    الفاعلون ة 
السنتین    والمشاركونواألعضاء   لفترة  وبالنسبة  والمخصصات.  أدرجت   ،2023-2022والمنتسبون)  فقد 

ھي    2023المیزانیة المقترحة لعام  بالقیمة الحقیقیة، فإن  ومخصصات أخرى في المیزانیة كإیرادات من المیزانیة.  
مخصصات الدخل اإلضافیة    تؤخذ باإلعتبارحتى عندما    ،2009لعام    التي اقرتفقط من المیزانیة    %1.6أقل بنسبة  

مالیة أكثر صرامة   ضوابطیتضمن االقتراح  والتي اقترحھا األمین العام.    2023و   2022للمیزانیة لفترة السنتین  
تحقیق توازن بین تلبیة توقعات األعضاء بشأن   والھدف من ذلك ھو  ،ترات السنتین السابقةفي فاألمر  مما كان علیھ  

 التأثیرات على التنفیذ الفعال لبرنامج العمل. والحد منالمیزانیة   ضبط

 2023-2022 للفترةالجزء الخامس: انتخاب مراجع الحسابات الخارجي 

. بمجرد انتخابھ، 2023-2022لنظر في تعیین مراجع خارجي لحسابات المنظمة للفترة  مدعوة ل   الجمعیة العامة
سیُطلب من العضو المكلَّف بالمراجعة الخارجیة للبیانات المالیة للمنظمة أن یقترح لھذه الوظیفة شخًصا أو أشخاًصا 

 .موظیفة مراقبة الحسابات العامة في بلدھم األ  ممن یؤدونمن مواطني الدولة العضو 

المتبع،   الخارجي  یمكن ألوفقًا لإلجراء  المراجع  تقدیم ترشیحھا لمنصب  المنظمة ترغب في  ي دولة عضو في 
للفترة  لل ل  ةالخارجی  للمراجعة،  2023-2022منظمة  المالیة  للسنلللبیانات  كانون   31في    تینالمنتھی  تینمنظمة 

 .ین العامإشعار خطي إلى األمعن طریق توجیھ ، 2022و 2021دیسمبر األول/

 من القواعد المالیة المفصلة 2 –المادة رابعا الجزء السادس: تعدیل 

التنفیذي،   )CE/DEC/4(CXII)(  بالمقررعمالً   المجلس  مل إلصالح اإلطار اع  فریقإنشاء    أقرالصادر عن 
إلى الجمعیة العامة صالحیة تقدیم اقتراح    ولھذا الفریق العالمیة.إلى منظمة السیاحة    باإلنتسابعضویة  لالقانوني ل

 القانوني للعضویة باإلنتساب.إصالح شامل لإلطار من أجل إجراء 

الفریق  التي تم وضعھا واعتمادھا من قبل للعضویة باإلنتسابتشیر بعض التعدیالت على اإلطار القانوني الحالي 
 باإلنتساب.ة إلى معاییر األھلیة وإجراءات القبول وإنھاء العضوی العامل

خالل السنوات   بإجراءات اإلنسحاب  مقارنةاألعضاء المنتسبین الجدد    إلجراءات قبول  معمقا  تحلیالاألمانة    أجرت
 لھم  نیة  وال  اشتراكاتھممن األعضاء المنتسبین المتأخرین في سداد    ھاماوجدت أن ھناك عددًا  ف  ،العشر الماضیة

لمدة   منتسبین  أعضاء  معظمھم  یظل  متأخراتھم.  اشتراكاتسنوات،    4لتسویة  أي  تسدید  تنھى ،  دون  أن  إلى 
 .فقًا لألساس القانوني الحالي المطبق على إنھاء العضویةذلك ، وعضویتھم

لمادة اتعدیل  أت توصي إلى المجلس التنفیذي ب  مثل ھذه الحاالت، یُطلب من الجمعیة العامة  تدبرمن أجل تحسین  
المالیة المفصلة  2  -الرابعة   من أجل تقلیص فترة المتأخرات التي تؤدي إلى إنھاء عضویة العضو    من القواعد 

 .2022ینایر كانون الثاني/ 1من  عتبارااوذلك  باإلنتساب،
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  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 ، 2020كانون األول/دیسمبر  31آخر المعلومات لغایة التقریر الذي یتضمن  تدارستوقد 

 ؛ مع التقدیر بالمعلومات الوافیة الواردة في الوثائق ومرفقاتھا علماحیط ت
 

 )2019- 2018والعشرین ( الثانیةلمنظمة للفترة المالیة ل المراجعةالبیانات المالیة  إغالق  -أوال
 
التنفیذي  مقرريعلى    تصدق .1 و(CE/DEC/4(CX)(  المجلس   (CE/DEC/6(CXII)(    إقراربشأن 

 ؛2019و 2018دیسمبر كانون األول/ 31في   تینمنظمة للسنتین المنتھیل البیانات المالیة ل
 

)، والرصید  2019-2018منظمة للفترة المالیة الحادیة والعشرین (لالبیانات المالیة المراجعة ل  إغالق  تقر .2
 المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال المتداول لنفس الفترة؛النقدي في 

 
 2020دیسمبر كانون األول/ 31المالي للمنظمة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  رالتقری  - اثانی

 
ً ت .3 الخارجي غیر المشروط بأن البیانات المالیة للمنظمة للسنة    الحسابات  مع االرتیاح برأي مراجع  حیط علما

  2020دیسمبر  كانون األول/  31لمنظمة في  ل صورة حقیقیة عن الوضع المالي    تعطي  2020المنتھیة في  
،  2020دیسمبر  كانون األول/  31للسنة المنتھیة في    الملكیةوعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغیرات في حقوق  

بأن    مع التقدیر  وتسلم،  منظمة والمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العاملم المالي والقواعد المالیة لوفقًا للنظا
و إنجاز كبیر لمنظمة من حجم منظمة  ھصدار البیانات المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام إ

 السیاحة العالمیة؛
 

 ؛2020كانون األول/دیسمبر  1البیانات المالیة المراجعة للفترة المنتھیة في   تقر .4
 
،  2020كانون األول/دیسمبر    31بالتقریر المالي الذي أصدره األمین العام عن السنة المنتھیة في    تحیط علما .5

ا تحسبا لسیناریو ، واإلجراءات التخفیفیة التي یمكن اتخاذھبما في ذلك تحلیل األصول/حقوق الملكیة الصافیة
انحداري شدید محتمل، مع غیر ذلك من المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة ومرفقاتھا، فتقر التقریر كما ھو  

 مقدم: 

 2020تخصیص الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لسنة    )1: (اقتراحات األمین العام من أجل )أ(
(  1،563،733البالغ   بمبلغ  2یورو،  اإلحتفاظ  المال   1،788،645)  راس  صندوق  في  یورو 

، نظرا الستمرار انعدام الیقین 2019المتداول، من أصل الفائض النقدي في المیزانیة العادیة لسنة  
 في االفاق المالیة بسب الوباء؛

 
الموظفین بعد نھایة الخدمة، كما أوصى بھ   مستحقاتلاحتساب اإلفتراضات اإلكتواریة  تحدیث   ) ب(

 فریق األمم المتحدة المھتم بمعاییر المحاسبة، عن طریق اإلرشاد في سبیل التنسیق؛
 

 (ب) من النظام المالي؛3-5(أ) و3-5تحویالت مخصصات المیزانیة العادیة وفقا للمادة  ) ج(
 

 ؛ 2020-2014المشترك بواسطة مساھمات من المنظمة ومن مانحین للفترة مشاریع التمویل  )د (
 

مفصلة للرسوم المطلوبة على   انسب  في دورة قادمة  لمجلس التنفیذياأن یقدم إلى  إلى األمین العام    وتطلب .6
ھ بیانات الرواتب، محتسبة من قبل مؤسسة یعمل فیھا إكتواریون محترفون، بغیة إقرارھا، وتحیط علما بأن

الموظفین   مستحقاتیتواصل اعتماد مخصصات منفصلة من المیزانیة العادیة سنویا لتغطیة حد أدنى من  س
 بعد نھایة الخدمة على أساس الدفع أوال بأول، ریثما یتم اعتماد الرسوم على بیانات الرواتب؛ 

 

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   
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علیھم اشتراكات إلى اتصاالتھ مع األعضاء الذین تترتب    2021بأن یواصل في  األمین العام  إلى    وتوصي .7
 المنظمة، حرصا على استیفائھا؛ 

 
وإلى  .8 تعاطفا)  (بیرو وسویسرا،  الرئیس  ونائب  والمیزانیة  البرنامج  لجنة  رئیس  إلى  وتعرب عن شكرھا 

 ) على العمل الذي قاموا بھ؛إسبانیامراجع الحسابات (

 
 2021 حزیران/یونیو 30العالمیة للفترة المنتھیة في  السیاحةلمنظمة  يالتقریر المال  - ثالثا 

 
والفترة    2021آذار/مارس    31في    بالتقریر المالي لألمین العام عن الفترة المنتھیة  مع التقدیر  حیط علمات .9

  وتقر التالي مما ورد في والمعلومات الواردة في الوثیقة ومرفقاتھا،    2021  حزیران/یونیو  30في    المنتھیة
 ھذه الوثیقة:

 .2021 حزیران/یونیو 30و 2021آذار/مارس  31بتاریخ  االعتمادات المنقحة للمیزانیة العادیة )أ(
 

العام التي قدمھا األمین    2021اإلیرادات والنفقات للمیزانیة العادیة للسنة المالیة    المحدثة  خطةال ) ب(
 ،2021 حزیران/یونیو 30وفي  2021مارس آذار/ 31في 

 
تأكید رھنا بو  رئیس المجلس التنفیذي  ھأذن ب  كمامقترحات األمین العام بشأن احتیاطي االستبدال،  ) ج(

 200،000) تخصیص مبلغ  1الحق من قبل لجنة البرنامج والمیزانیة والمجلس التنفیذي، من أجل:  
یورو من مشروع   144،000) استخدام  2،  في المقرتحسین البنیة التحتیة  جدید ل  یورو لمشروع
التحتیة   رد  حل رقمي للموا  من أجل  سبق إنشاؤهالذي    لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت البنیة 

القائم  ) مواصلة بعض التحسینات على نظام معلومات اإلدارة المالیة  3البشریة قائم على السحابة،  
 200،000یقدر بحوالي  باستخدام مبلغ    للمنظمة،  المصمم خصیًصاوتكنولوجیا المعلومات  على  

 بالفعل؛ القائم )Athena(/معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العامیورو من أصل مشروع 
 

 ؛2021 حزیران/یونیو 30  مساھمات المانحین للفترة المنتھیة في ومنظمة المشاریع  )د (
 

العادیة  الخارجة عن المیزانیة  رواتب المشاریع    بیانات   % من10بنسبة  لرسوم  اإلستقطاع المؤقت   )ه(
 .2021 وحزیران/یونی 1اعتباًرا من لتمویل مستحقات الموظفین بعد نھایة الخدمة 

  بتاریخ منظمة  لالمؤقت ل  المرحلي غیر المراجع  المالي  الوضعمع االرتیاح بتقدیم بیان    أیضاتحیط علما  و .10
 ؛2021 حزیران/یونیو 30منظمة للفترة المنتھیة في لوبیان األداء المالي ل 2021 حزیران/یونیو 30

 
بعد    یفواحث األعضاء الذین لم  تاألعضاء الذین بذلوا الجھود الالزمة للوفاء بالتزاماتھم المالیة، و  شكروت .11

 بتسدید ذكر األعضاء  ت، و2021عام  عن    اشتراكاتھم  لتسدید التزاماتھم المالیة على اتخاذ الخطوات الالزمة  ب
 المالي؛  ) من النظام2( 7علیھا المادة  اآلجال التي تنصفي غضون  اشتراكاتھم

 
أجل    ؤید وت .12 من  الجاریة  السنة  المتأخرة عن  االشتراكات  لتسویة  العام  األمین  یتبعھ  الذي  االستباقي  النھج 

مساعدة  من أجل  المساھمة في برنامج عمل المنظمة، ال سیما في ضوء الطلبات المتزایدة على المنظمة  
 على القطاع؛19-كوفید من تأثیر  مةالناجمن التحدیات  ، بموارد محدودة،قطاع السیاحة على التعافي

 
 2023-2022المیزانیة للفترة  مشروع  -  رابعا

 
 30،438،000، بمبلغ إجمالي قدره 2023-2022مشروع المیزانیة العادیة للمنظمة للفترة  على تصدق .13

 ؛ وتخول األمین العام تنفیذه وفقا للمبالغ التي تستوفى یورو،
 

أن   تصدق .14 توفرھا    على  أن  ینبغي  المقبلة  السنتین  لفترة  المعتمدة  المیزانیة  األعضاء   اشتراكات إیرادات 
  لسنة یورو    13،323،000و  2022  لسنةیورو    13،317،000بالمبالغ المدورة البالغة    الفاعلین والمشاركین

األعضاء المنتسبین، مع التعدیالت الالزمة    اشتراكاتغطیھ  تد الواجب تمویلھ ینبغي أن  ، وأن الرصی2023
 الوثیقة؛ ھذه  الناشئة عن أي تغییرات في عدد األعضاء المنتسبین، ومصادر التمویل األخرى المشار إلیھا في  

 
 ؛2023-2022المقترح للفترة  اإلشتراكاتجدول  تقر .15
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تطبیق االستقطاعات  ورة لألعضاء المنتسبین  رتحدید االشتراكات المق  بشأنأیضا اقتراح األمین العام    تقر .16
 الذي اقره المجلس التنفیذي؛ألعضاء محددین على النحو  

 
 2023-2022للفترة مراجع الحسابات الخارجي  انتخاب - خامسا 

 
الخارجیة   تشجع .17 بالمراجعة  القیام  أجل  من  للحسابات  خارجي  كمراجع  ترشیحاتھم  تقدیم  على  األعضاء 

والمراجعة الخارجیة لبیانات المنظمة المالیة للسنتین المنتھیتین في    2023- 2022لحسابات المنظمة للفترة  
 ؛2022و  2021كانون األول/دیسمبر  31

 
 القواعد المالیة المفصلة من  2 –تعدیل المادة الرابعة  - سادسا

 
من القواعد المالیة المفصلة    2  – إلى المجلس التنفیذي باعتماد التعدیل المقترح على المادة الرابعة    توصي .18

 التي تقع ضمن صالحیاتھ.
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 ) 2019-2018(إغالق البیانات المالیة المراجعة للفترة المالیة الثانیة والعشرین  –أوال 

 مقدمة 
 

من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي،   11) من النظام األساسي، والفقرة  2(  23وفقا ألحكام المادة   .1
للمنظمة  2(  17والمادة   المراجعة  المالیة  البیانات  فإن  (بالفرنسیة)،  المالي  النظام  المالیة ) من  للفترة 

) إلى 2019و  2018دیسمبر  ن األول/كانو  31في    تین المنتھی  تین(السن  ھاتم تقدیم  -  الثانیة والعشرین 
التنفیذي   فیھا المجلس  دورتیھ    للنظر    ) CE/110/4(d)(الوثیقتین    في  112و  110في 

مع الرصید النقدي   بغیة إقرارھاتحال إلى الجمعیة العامة  ھي  و  .، تعاطفا) CE/110/4(d)rev.1(و
 صندوق رأس المال المتداول لنفس الفترة. ووضعلمیزانیة العادیة  ل

  2018دیسمبر  كانون األول/  31لمنظمة السیاحة العالمیة للسنتین المنتھیتین في    المراجعةالبیانات المالیة  
 2019و

لنظامبإعداد  المنظمة    تقوم .2 وفقا  السنویة  المالیة  ولقواعد   ھاالبیانات  للمعاییر    ھاالمالي  امتثاال  المالیة، 
العام للقطاع  الدولیة  المعاییر  اوتم،  المحاسبیة  باستخدام  تقضي  التي  المتحدة  األمم  سیاسة  مع  شیا 

 منظمات منظومة األمم المتحدة. المحاسبیة الدولیة للقطاع العام من قبل 
 

في   .3 المنتھیتین  للسنتین  المالیة  البیانات  األول/  31خضعت   للمراجعة   2019و  2018دیسمبر  كانون 
من النظام المالي. وقدم رأي المراجعة غیر المشروط (اإلیجابي) وتقریر   للمرفق األولوفقًا  ةالخارجی

 . المالي النظاممن  )2(17المالیة إلى المجلس التنفیذي وفقا للمادة  البیاناتالمراجع الخارجي عن 
 

منظمة لالبیانات المالیة المراجعة لب  112و  110  ھفي دورتی  علما مع اإلرتیاح  أحاط المجلس التنفیذي .4
في   المنتھیتین  األول/دیسمبر    31للسنتین  المقررین   2019و  2018كانون  خالل    من 

)CE/DEC/4(CX)و  ()CE/DEC/6(CXII)(،  في یظھر  كما  في   الواردةالمقتطفات    تعاطفا، 
إلى   )،CE/DEC/3(CXIII)(في مقرره    ،112في دورتھ    التنفیذيلمجلس  ا  ىأوصو .  المرفق األول

 .112و 110في دورتیھ  لمجلس التنفیذياقررات المذكورة الصادرة عن مال بإقرارالجمعیة العامة 
 

صندوق رأس المال المتداول عن الفترة المالیة الثانیة  السلفة من  الرصید النقدي في المیزانیة العادیة و
 2019كانون األول /دیسمبر 31) في 2019-2018(والعشرین 

 
للفترة المالیة   المتداولالرصید النقدي في المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال    2األول    المرفق  یبین .5

  .2019كانون األول/دیسمبر  31) في 2019-2018الثانیة والعشرین (
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كانون   31ھیة في  ت والبیانات المالیة المراجعة للفترة المالیة المنالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة    –ثانیا  
 2020األول/دیسمبر 

 مقدمة 
 

المالي، تم إعداد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في    النظاممن    14وفقاً للمادة   .6
األول/دیسمبر    31 بولولیكاشفیلي بص  في ظل  2020كانون  السید زراب  وفقاً  والیة  عاماً،  أمیناً  فتھ 

شیا مع اوالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وتم  المفصلةالمالیة    والقواعد منظمة  لالمالي ل   للنظام
سیاسة األمم المتحدة التي تقضي باستخدام المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كمعاییر محاسبیة من 

 قبل مؤسسات منظومة األمم المتحدة. 
 

أساس المعاییر  ولمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.  ل  وفقاسنویة  المالیة  ال  ھاأعدت المنظمة بیاناتو .7
حیث یتم تسجیل المعامالت   ،المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھو مفھوم المحاسبة على أساس االستحقاق

ة المستندة إلى المعاییر المحاسبیة وفر البیانات المالیت وواإلبالغ عنھا عند حدوثھا ولیس عند سدادھا.  
واحتیاطاتھا  وخصومھا  وأصولھا  ونفقاتھا  المنظمة  إیرادات  حول  أعمق  رؤى  العام  للقطاع  الدولیة 

 وتحسن عملیة صنع القرار واإلدارة المالیة والتخطیط على مستویات اإلدارة والحوكمة.
 

الخارجیة وفقاً   .8 للمراجعة  المالیة  الكشوف  المراجع   النظام  من  1  للمرفقخضعت  المالي. ویقدم رأي 
من   )2(17وفقا للمادة    114في دورتھ    لمجلس التنفیذيا المالیة إلى    البیاناتالخارجي وتقریره بشأن  

 المالي.  النظام
 

كانون األول/دیسمبر   31منظمة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  لیتضمن التقریر المالي ل  .9
عن لمنظمة  لالتقریر المالي الصادر عن األمین العام    ) 1:  بھذه الوثیقة (المرفق الثاني)  ةالمرفق  2020

) رأي مراجع 3 ؛2020دیسمبر كانون األول/ 31منظمة في للبیانات المالیة ل عرض ل)  2 ؛2020 سنة
بما في ذلك المالحظات   ،2020منظمة للسنة المنتھیة في  لالمالیة ل  البیانات)  4  ؛الحسابات الخارجي
 ) المرفقات غیر المراجعة.5 ؛على البیانات المالیة

 
 2020 عن سنةالتقریر المالي 

للوضع المالي ل  2020  عن سنة  للمنظمةیتضمن التقریر المالي لألمین العام   .10 منظمة لمناقشة وتحلیالً 
 .2020كانون األول/دیسمبر  31وأدائھا المالي المتعلق بالمیزانیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 31فصالً عن أداء میزانیة المیزانیة العادیة للسنة المنتھیة في    2020  عن سنةیتضمن التقریر المالي   .11

األول   األعضاء 2020دیسمبر/كانون  سداد  توقیت  على  العادیة  للمیزانیة  النقدي  الرصید  ویعتمد   .
المق العادیوقد  رة.  رلالشتراكات  المیزانیة  تعدیل  لعام  تم  إجمالي   2020ة  تغییر  دون  بالتحویالت 

 التي أقرت. االعتمادات 
 

یقترح  ویورو.    1،563،733عن فائض نقدي قدره    2020لمیزانیة العادیة لعام  لأسفر الرصید النقدي   .12
على النحو المفصل في التقریر،    2020لعام    العادیةلمیزانیة  لاألمین العام تخصیص الفائض النقدي  

لمیزانیة لالرصید النقدي    أن یتم اإلحتفاظ من یقترح األمین العام أیًضا  و.  یئات اإلداریةبإقرار الھرھنا  
في ضوء استمرار عدم   المتداولیورو في صندوق رأس المال    1،788،645بمبلغ    2019لعام    العادیة

 الیقین في التوقعات المالیة بسبب الوباء.
 

،  ) 19- كوفید (فیروس كورونا    وباءة خاصة بشأن  أیًضا مالحظ  2020  عن سنةیتضمن التقریر المالي  و .13
اللتزامات   مفصالً  الملكیة،   مستحقاتوتحلیالً  األصول/حقوق  وصافي  الخدمة  انتھاء  بعد  الموظفین 

المانحین   ومساھمة  العالمیة  السیاحة  منظمة  مع  المشترك  التمویل  مشاریع  قائمة  عن   للفترات فضالً 
2014-2020. 
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 19-كوفیدفیروس كورونا  وباء

على االقتصاد العالمي بطریقة غیر مسبوقة.   2020في منتصف آذار/مارس    19-كوفید أثر تفشي وباء   .14
في ظل ھذه الظروف الدولیة الصعبة، واصلت منظمة السیاحة العالمیة بدعم مستمر من أعضائھا و

دافھا االستراتیجیة واتخذت خطوات  والمانحین، التركیز على التنفیذ الفعال ألنشطتھا البرنامجیة وأھ
 فوریة للتعامل مع ھذا الوضع الذي ال مثیل لھ.

 
كان  ولئن.  2020منظمة خالل عام  ال  عملفي مجموعة متنوعة من األنشطة في    19-كوفید وباء  تجلى   .15

منظمة أعمالھا عمیقاً، فإن التأثیر المباشر والواضح والقابل للقیاس الالتأثیر على الطریقة التي تدیر بھا  
محدودًا. وعلى الرغم من ذلك، كان  الوضع المالي في نھایة العام    وعلى  2020  لسنةعلى األداء المالي  

عن لمنظمة ل على البیانات المالیة للمنظمة محددة في التقریر المالي  الوباء فإن االتجاھات العامة لتأثیر
 .2020 سنة

 
لمنظمة بسبب ھذا الوباء المنتشر لوفي الختام، ال یزال ھناك قدر من عدم الیقین بشأن التوقعات المالیة   .16

ت التخفیف  سیناریو ھبوط حاد محتمل، قد تتخذ المنظمة إجراءامواجھة  من أجل  وفي جمیع أنحاء العالم.  
 التالیة لخفض التكالیف، وتحسین التدفق النقدي للمنظمة والحفاظ على السیولة:

 
كثب    الرصد  )أ( واشتراكاتھممتأخرات  لعن  الجاریة  المقدرة  األعضاء  مدفوعاتھم  للسنة    ، مع 

 على الموارد النقدیة المتاحة والمتوقعة؛  اإلنفاق وقصر
 
  المتداول السیولة على مستحقات اشتراكات األعضاء باستخدام صندوق رأس المال    أخطار  تدبر ) ب(

 إذا لزم األمر؛
 
على المانحین إلى أن یتم استالم الموارد النقدیة المخصصة لتغطیة   التي تعتمد تأخیر المشاریع   ) ج(

 النفقات؛ 
 
تقلیص عملیات  إطالع األعضاء على البرنامج والوضع المالي والخطط التي یجري النظر فیھا ل )د (

 المیزانیة العادیة. 
 

تقدم .17 ما  تتوقع  بناء على  والمالیة  ال،  التشغیلیة  التداعیات  إدارة  بنجاح  تواصل  أن  الناجمة عن  منظمة 
 الوباء.

 الموظفین بعد انتھاء الخدمة مستحقاتالتزامات 

الموظفین بعد انتھاء    مستحقات بالتقریر العالقة بین صافي أصول المنظمة والخصوم المتعلقة    یتضمن .18
 31الموظفین بعد انتھاء الخدمة على صافي األصول. في    مستحقاتالخدمة واألثر الكبیر اللتزامات  

األول/ للمنظمة    ،2020دیسمبر  كانون  أصول  صافي  التزامات  بلغت  و  ،یورو  9،278،621بلغ 
 .یورو 33،380،254قاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة استح

 
التزامات  القدمت   .19 لتمویل  استراتیجیة  الخدمة  مستحقاتمنظمة  انتھاء  بعد  المجلس   (الموظفین  إلى 

دورتھالتنفیذي   العالمیة )  CE/110/4(d)( الوثیقة  في  110  في  السیاحة  لمنظمة  المالي  (التقریر 
 إقرارھا  قد تم) والتي كان  2018كانون األول/دیسمبر    31والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  

 ).©CE/DEC/4(CX)4المقرر (بموجب 
 

إستراتیجیة   .20 لتتطلب  التزاماتالمنظمة  الخدمة    مستحقات تمویل  انتھاء  بعد  رسوم الموظفین  حساب 
الموظفین بعد   مستحقات لتغطیة التكالیف السنویة المتوقعة من  محترفةالرواتب من قبل شركة اكتواریة  

كتابة ھذا    ولدىتدریجیاً.  الموظفین بعد انتھاء الخدمة    مستحقات وتقلیص فجوة تمویلانتھاء الخدمة  
وستقدم تفاصیل النسبة المئویة لرسوم الرواتب   ،ھا االكتواریینئالتقریر، كانت األمانة تعمل مع خبرا

المقبلة   الدورات  إلى  اإلدارةالمطلوبة  إقرارھا    لھیئات  المیزانیة بغیة  مقترحات  في  الحقًا  وإدراجھا 
ستستمر   ،المرتبات  علىرسوم    اعتماد یتم    وإلى أن مشاریع المیزانیة العادیة.    غیرالعادیة والمشاریع  

الموظفین   مستحقات  من   حد أدنى  منظمة في تطبیق اعتماد سنوي منفصل في المیزانیة العادیة لتغطیةال
الخدمة   انتھاء  بأولبعد  أوالً  الدفع  أساس  ویستحسنعلى  الخدمة   .  تكالیف  ألحدث  مماثلة  تكون  أن 

 .إعداد المیزانیة  لدىمن قبل خبیر اكتواري محترف  المحتسبة
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 ورأي مراجع الحسابات   2020دیسمبر  كانون األول/  31السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في    البیانات المالیة لمنظمة

وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.   2020أعدت منظمة السیاحة العالمیة بیاناتھا المالیة لعام  .21
في عام   العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  اعتماد وتنفیذ  في   2014من خالل  تنفیذھا  وتعزیز 

التالیة، عززت   مالالسنوات  مالیة  معلومات  إنتاج  قدرتھا على  وذات صلة،  منظمة  كما عززت  فیدة 
تؤدي ھذه الزیادة في جودة التقاریر  وباستخدام معاییر محاسبیة معترف بھا دولیًا.    وسمعتھاشفافیتھا  

بمساءلة  یتعلق  فیما  المانحة  والجھات  األعضاء  الدول  ثقة  زیادة  إلى  ومصداقیتھا  واتساقھا  المالیة 
 .احة العالمیةلمنظمة بحجم منظمة السی كبیرإنجاز  ذاوھ .المنظمة

 
) بیان التغیرات في صافي  3) بیان األداء المالي،  2المالي،    الوضع) بیان  1تتكون البیانات المالیة من:   .22

الملكیة،   النقدیة،  4األصول/حقوق  التدفقات  بیان  الفعلیة  5)  والمبالغ  المیزانیة  مقارنة  المیزانیة   –) 
البیانات المالیة أیًضا معلومات عن قطاعات األعمال تقدم  والمالیة.    البیانات) مالحظات على  6العادیة،  

 .العمل، ب) الخدمات األخرى برنامج التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل، وھي: أ) خدمات
 

) بشأن البیانات المالیة لمنظمة ا(إیجابیال تحفظ فیھ  أصدر مراجع الحسابات الخارجي (إسبانیا) رأیًا   .23
. وكما ورد في رأي مراجع الحسابات الخارجي، فإن  2020السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في عام  

، من جمیع النواحي المادیة، صورة حقیقیة عن صافي األصول والوضع تعطيلمنظمة "لالبیانات المالیة  
العالمیة   السیاحة  لمنظمة  األول/كانو  31  بتاریخالمالي  وكذلك2020دیسمبر  ن  و ئأدا  عن  ،  عن ھا 

لسنة المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ، بما یتوافق مع اإلطار التنظیمي المطبق با  المتعلقةالتدفقات النقدیة  
المالحظة   في  (المحدد  المالیة  التقاریر  الخصوص، مع   البیانات  على  2إلعداد  المالیة)، وعلى وجھ 

  ". سبیة الواردة فیھا المبادئ والمعاییر المحا
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 2021 حزیران/یونیو 30التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للفترة المنتھیة في  –ثالثا 

 2021 حزیران/یونیو 30 ونتائج المیزانیة بتاریخ  2021خطة اإلیرادات والنفقات لسنة  –ألف 

 مقدمة 

ومخصصات   2رة من األعضاءراالشتراكات المقتمول المیزانیة العادیة لمنظمة السیاحة العالمیة من   .24
المیزانیة العادیة للمنظمة التي تغطي   ) A/RES/715(XXIII)(  الجمعیة العامة  وقد أقرتالمیزانیة.  

 موزعة ، وھيیورو 30،096،000بمبلغ  )A/23/5(b) rev.1( 2021-2020فترة المیزانیة لعامي 
 ، تعاطفا. یورو 15،197،000یورو و 14،899،000 بمقدار 2021و 2020على میزانیة كل من 

 
وحتى    2019في عام   إقرارھاالجمعیة العامة منذ    أقرتھاالتي    2021- 2020تطور ھیكل میزانیة  ولقد   .25

 2021آذار/مارس    31التغییرات الرئیسیة منذ آخر تحدیث للھیكل في  و.  2021  حزیران/یونیو  30
)A/24/5 (b)  (بما في ذلك من وإلى القسم  ،الموظفین بین األجزاء واألقسام  مناصبتحركات    تتناول،  
ھذه  و أدت  وقد  الخدمة.  انتھاء  بعد  الموظفین  استحقاقات  ومخصصات  الشاغرة  الموظفین  وظائف 

 یع االعتمادات بین األجزاء واألقسام ضمن الموارد المعتمدة. التغییرات إلى إعادة توز
 

ألف    المرفق  یبین .26 "اعتمادات  1-الثالث  والمعدلة    2021،  اعتمادات   -المعتمدة  العادیة"  المیزانیة 
واعتمادات   )A/24/5 (b)(  القراربموجب    2021  حزیران/یونیو  30حتى  المیزانیة العادیة المعتمدة  

لعام   المنقحة  العادیة  مع    2020المیزانیة  یتماشى  العامبما  األمین  في    اقتراح  الھیكل    30لتعدیل 
بصرف النظر عن ھذه التغییرات الھیكلیة، یظل مظروف المیزانیة العادیة  و.  2021  یونیو/حزیران

 یورو. 15،197،000دون تغییر عند  2021للمنظمة لعام 
 

الثالث  وفي .27 لعام    2-ألف    -  المرفق  المعتمدة واالعتمادات  (أ) اإلیرادات  بین:  (الدخل   2021مقارنة 
دات المستحقة القبض وحدود اإلنفاق المتسقة لعام  عمود المیزانیة األصلیة)، (ب) تقدیر اإلیرا/المعتمد 
اإلیرادات    2021  حزیران/یونیو  30  بتاریخ   2021 خطة  النقدي والنفقات(عمود  الرصید  (ج)   ،(

الفعلیة حتى    2021  حزیران/یونیو  30للمیزانیة في   تاریخھ والنفقات  المستلم حتى  النقد  على أساس 
 (عمود الرصید النقدي للمیزانیة). 2021یسمبر د كانون األول/  31تاریخھ وااللتزامات حتى 

 
 2021المیزانیة العادیة لعام  واإلنفاق فيیرادات اإلخطة 

الثالثة  فقا  و .28 القواعد    4للمادة  لمن  المفصلة  تملالمالیة  السنوات امنظمة،  المتبعة في  الممارسة  شیا مع 
واإلیرادات   المعتمدة  المیزانیة  (أ)  ضوء:  في  والنفقات  لإلیرادات  خطة  العام  األمین  یعد  السابقة، 
المتوقعة، (ب) تجربة السنوات المالیة السابقة، (ج) توصیة الجمعیة العامة في دورتھا الثالثة والعشرین 

)،  A/RES/715(XXIII)للمبالغ المحصلة (ل والمیزانیة وفقًا  بالحرص على ضمان تنفیذ برنامج العم
المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في   العالمیة والبیانات  التقریر المالي لمنظمة السیاحة  كانون   31(د) 

- كوفید (ھذه الوثیقة) مذكرة خاصة بشأن وباء فیروس كورونا  بالثاني    المرفق(  2020دیسمبر  األول/
العالمیة بسبب   الشكوكتوضح أنھ ال یزال ھناك بعض    )19 المالیة لمنظمة السیاحة  التوقعات  بشأن 

في جمیع أنحاء العالم والتزام األمین العام بقصر النفقات على الموارد النقدیة   19-كوفید تفشي وباء  
والنفقات   اإلیرادات  خطة  وتوضح  والمتوقعة.  المستح  توقعالمتاحة  المیزانیة  القبض،  إیرادات  قة 

 .2021وتوقع نتیجة الموازنة للسنة المالیة  لإلنفاق في المیزانیة،والمستوى المقترح 
 

 .2021 حزیران/یونیو 30خطة اإلیرادات والنفقات التي أعدھا األمین العام في  القسمیبین ھذا  .29
 

 المیزانیة  إیراداتخطة 

والمنتسبین التي سیتم    والمشاركین  الفاعلینألعضاء  ل قُدرت إیرادات المیزانیة من االشتراكات المقررة   .30
بمبلغ   الحالیة  المالیة  السنة  في  أي    10،859،000استالمھا  االشتراكات %  76یورو،  إجمالي  من 

في السنوات   المستوفاةات  النسبة المئویة لالشتراكیستند ھذا التقدیر إلى متوسط  والمقررة في المیزانیة.  
) في  81  ،2020في    %79الماضیة  في  80،  %2019  ف 84،  %2018  في  85،  2017  ي%   %

% 83)، وإلى متوسط نسبة اإلشتراكات التي تم استیفاؤھا في السنوات الخمس والعشر الماضیة ( 2016
 

تظھر االختالفات في الكیان واألساس والعرض بین المیزانیة العادیة وأسس المحاسبة في التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة     2
 ). A / 24/5 (b) Part II(   2020كانون األول/   31المنتھیة في  
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  ،%)5.4(  2019/2018  ،رة في السنوات  رتباین تحصیل االشتراكات المق  وإلى  %، تعاطفا)،85و
تزال غیر مؤكدة    وإلى  ،%2.3-(   2017/2016و  ،)1.8%- (   2018/207 التي ال  المالیة  التوقعات 

بالفعل   االذي تم تلقیھ   اإلیراداتتم تحدیثھا باستخدام معلومات عن  وقد  ،  19-كوفید بسبب    2021لعام  
 .2021 حزیران/یونیو  30حتى تاریخ 

 
مستوى   .31 استیفاؤھااإلشیمثل  تم  التي  األعضاء    تراكات  والمشاركینمن  في    الفاعلین   30والمنتسبین 

النسبة والتقدیریة.    اإلیراداتمن خطة    % 88  ، ايیورو)  9،539،692(  2021  حزیران/یونیو ھذه 
مما كانت  ولكنھا أقل  %، تعاطفا)،  85% و86و  %85(  207و  2019و  2020أعلى مما كانت علیھ في  

متوسط    وأعلى  %)،92(  2018في   (من  الماضیة  الخمس  السنوات  في  التحصیل  - 2016مستوى 
 یورو). 9،494،292(أي  حزیران/یونیو 30بتاریخ  ) 2020

 
تم اإلبقاء على مخصصات المیزانیة من الرصید النقدي للمیزانیة العادیة للسنوات السابقة، والفائض   .32

حتیاطي للمشروع (المجمع) عند المستوى الذي ، ورصید الصندوق االتالمتراكم في مخزن المطبوعا
 103،570یورو،    200،000یورو،    537،018(  (A/RES/715 (XXIII))الجمعیة العامة    أقرتھ
 %.100، وبالتالي فإن إیرادات المیزانیة المقدرة للسنة المالیة وتنفیذھا تبلغ ، تعاطفا)یورو

 
 1،300،000وفیما یتعلق بإیرادات المیزانیة من االشتراكات المتأخرة، قُدر أنھ سیتم استالم مبلغ یناھز   .33

عام   متوسط    2021یورو خالل  أساس  للفترة  على  العام  نھایة  في  التحصیل   2020-2011مستوى 
و  1،577،685( تحصیل   ،یورو)  1،752،235(  2020-2016یورو)  أن  االعتبار  في  األخذ  مع 
و  2،770،676(  2019و  2018تأخرات  م في    2،260،231یورو  األول/  31یورو  دیسمبر كانون 

إدارة األمین العام وأیًضا   بفضلالسنوات السابقة  ) كان أعلى بكثیر من متوسط  ، تعاطفا2019و  2018
تم  قد  و  بسبب الوباء العالمي،  ال تزال غیر مستقرة  2021اآلفاق المالیة لعام  أن  مع األخذ في االعتبار  

 .2021 حزیران/یونیو 30لغایة  تحدیثھا باستخدام معلومات عن الدخل الذي تم تلقیھ بالفعل 
 
حتى   .34 المحصلة  المتأخرات  مبلغ  من   4162یورو)    802،082(  2021  حزیران/یونیو  30یمثل 

السنوات  ةالمقدر  اإلیرادات في  علیھ  كانت  مما  أقل  النسبة  ھذه   .) الماضیة   ) 2020-2016الخمس 
األمانة والنوایا الحسنة   الفضلى التي بذلتھا  جھود العلى الرغم من  و  بنفس التاریخ.  )یورو  1،136،194(

فإن بعض األعضاء لیسوا بعد في وضع یسمح لھم بااللتزام الصارم    ،لألعضاء الذین لدیھم متأخرات
أو اعتماد خطة سداد مناسبة. وستواصل األمانة سیاستھا في تشجیع األعضاء   اشتراكاتھم المتأخرة  بسداد 

 .على األقل  بالتقسیطعلى تقدیم مقترحات لسداد متأخراتھم  اشتراكاتھمالمتأخرین عن سداد 
 

لعام   .35 المیزانیة  إیرادات  قدرت  الدخل  ویورو.    13،000،000بمبلغ    2021وإجماالً،  تم یمثل  الذي 
 2020وھي نسبة أعلى مما كانت علیھ في عام    ،المقدرة  راداتإلیامن خطة    %68اآلن    لغایة  استیفاؤه

 %). 80( 2017أعلى من ) و%92( 2018ولكنھا من عام  ،) %، تعاطفا86و %85( 2019و
 

المقترحة، سیواصل األمین العام اتباع نھج استباقي تجاه األعضاء لتشجیعھم  إلیرادات  خطة ال  تنفیذا .36
على تسویة اشتراكاتھم عن السنة الحالیة والمتأخرات من أجل تجنب إعاقة تنفیذ برنامج عمل المنظمة 

امل والتزام المنظمة بالتركیز على التنفیذ الفعال ألنشطتھا البرنامجیة وأھدافھا االستراتیجیة التي تتع
 على قطاع السیاحة.  19-تبعات وباء كوفید مع الوضع غیر المسبوق الناتج عن 

 المیزانیة  وفروقاتالمیزانیة  اإلنفاق في خطة 

 حزیران/یونیو   30یورو في    13،000،000تم التخطیط لنفقات المیزانیة في ھذه السنة المالیة لتكون   .37
في عام   % 85(  التي أقرتمن االعتمادات    %86، وھو ما یتوافق مع اإلیرادات المقدرة وتبلغ  2021
 .)2021حزیران/یونیو  30، بتاریخ 2019في عام  89% 2020

 
من خطة اإلنفاق المقدرة للسنة الحالیة، وھي نسبة أعلى مما %  99تمثل نفقات المیزانیة حتى اآلن  و .38

% في العامین)، بنفس 95(  2017و  2018% في العامین) وفي  92(  2019و  2020كانت علیھ في  
عند  والتاریخ.   التنفیذ  مستوى  ظل  بالموظفین،  المتعلقة  غیر  للتكالیف   30في    %96بالنسبة 

كا2021  حزیران/یونیو مما  أعلى  نسبة  وھي  الفترة  ،  في  علیھ  التاریخ   2017-2020نت  نفس  في 
لتكالیف 2017في    %84  2018في    %82،  2019في    %76،  2020في    74%( بالنسبة  أما   .(

-2020وھي نسبة مماثلة لما كانت علیھ في الفترة    %،100الموظفین، فإن مستوى التنفیذ یصل إلى  
). وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات المیزانیة حتى  سائر األعوامفي    %100، و2019في    99%(  2017
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 3ألف    – ویبین المرفق الثالث  القانونیة حتى نھایة العام.  اإللتزامات  اآلن تشمل التزامات المیزانیة و 
من "االتفاق بین األمم المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیة"    16معلومات تكالیف الموظفین بموجب المادة  

 .2003األول/دیسمبر  كانون 23في  الذي ابرم
 

األمین العام تدابیر مؤقتة لتكالیف الموظفین وغیر الموظفین لإلبقاء    اتخذ خطة اإلنفاق المقترحة،  ل  تنفیذا .39
 .التي اقرتمقارنة بالمیزانیة   طفا،اتع %،90  %84على النفقات عند مستوى 

 
ومن خالل ھذه التعدیالت، من المتوقع أن تكون إیرادات ونفقات المیزانیة للسنة المالیة متوازنة. لذلك،  .40

 2021لإلیرادات والنفقات لعام    العامة، تم تحدیث خطة المیزانیة  2021  حزیران/یونیو  30اعتباًرا من  
السابقة    واإلنفاقة اإلیرادات  ، من خط2-ألف    -  في المرفق الثالث  یبینالتي وضعھا األمین العام، كما  

 وكما عرضت (AG/24/5 (b) Part III) 2021  مارس/آذار  31في    2021للمیزانیة العادیة لعام  
 .على األعضاء للنظر فیھا

 
سیتم إطالع األعضاء على أي و.  2021لعام    واإلنفاقسیرصد األمین العام عن كثب خطة اإلیرادات  و .41

العادیة واإلجراءات  قد  سیناریو سلبي حاد محتمل   المیزانیة  یمكن   التخفیفیةیؤثر على عملیات  التي 
 .اتخاذھا لخفض التكالیف

 2021 حزیران/یونیو 30 بتاریخنتیجة المیزانیة العادیة 

 2021  حزیران/یونیو  30یحلل ھذا القسم حالة نتیجة المیزانیة (الرصید النقدي) للمیزانیة العادیة في   .42
النقد   أساس  استیفاؤهعلى  تم  وااللتزامات    الذي  تاریخھ  حتى  الفعلیة  والنفقات  اآلن   31  لغایةحتى 

 .2021دیسمبر/كانون األول 

 )الدخل النقدي ( إیرادات المیزانیة

، بما في ذلك متأّخرات یورو  11,182,361  إجمالي إیرادات المیزانیة الُمستلمة (الدخل النقدي)بلغ   .43
المنتھیة في   الفترة  لة خالل  المحصَّ المیزانیة من 2021  حزیران/یونیو  30األعضاء  ، ومخصصات 

تاریخھ   حتى  المستلمة  اإلیرادات  وتمثل  العامة.  الجمعیة  أقرتھ  الذي  المتراكم  من  74الفائض   %
% في  80و  )2018% في  84  2019% في  79  ،2020% في  72اإلیرادات التي أقرت للمیزانیة ( 

2017.( 
 

 9،539،692  من األعضاء الفاعلین والمشاركین والمنتسبین للسنة الجاریة  اإلیرادات المستلمة  بلغتو .44
آذار/مارس)   31% في  42یورو و  5,968,259(من اإلشتراكات المقررة  %  68یورو، أي ما یمثل  

أعلى مما  یورو)، وھي نسبة مئویة    14،078،736من اإلشتراكات المقررة المستحقة لھذه السنة (أي  
  %،72خالل السنوات األخیرة (ولكن أقل مما كانت    %)، 67(  2019و  %)63(  2020كانت علیھ في  

 ، ما یعزى جزئیا إلى أنھ ، تعاطفا)2016و  2017،  2018  حزیران/یونیو  30بتاریخ    %،%77،  76
یورو)،   1،035،000من أصل المبلغ الصعب المحدد في المیزانیة الشتراكات األعضاء المنتسبین (

 یورو. 760،643تم تسجیل مبلغ  
 

  مّما كانت علیھ في   ھي أقل  یورو)  802،082(الشتراكات المتأّخرة التي تّم استالُمھا حتّى تاریخھ  ا .45
 1،591،846،  یورو  1،014،201(  2016و  2018و  2019و  2020  حزیران/یونیو  30بتاریخ  

بتاریخ   2017)، لكنھا أكثر مما كانت علیھ في  یورو، تعاطفا)   810،325و  یورو،  1،615،038،  یورو
 .)یورو 622،561( حزیران/یونیو 30

 
% 6یورو)    840،587(وتمثل مخصصات المیزانیة من الفائض المتراكم الذي أقرتھ الجمعیة العامة   .46

 من إجمالي المیزانیة.

 المیزانیة   اإلنفاق في

 30المستحقة وبنود التسویة حتى    النفقاتشمل  وذلك    ،یورو  12،839،712المیزانیة    اإلنفاق فيبلغ   .47
حتى    6،098،963(  2021  حزیران/یونیو وااللتزامات  األول/  31یورو)   2021دیسمبر  كانون 

بالنسبة للتكالیف غیر المتعلقة بالموظفین، تصل االلتزامات المالیة والقانونیة ویورو).    8،835،172(
المستحقة وتسویة البنود    والنفقات)  2019و  %52(  %54إلى    2021دیسمبر  كانون األول/  31حتى  
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بالنسبة لتكالیف الموظفین،  و).  2019و   2020في    %48، (%46إلى    2021  حزیران/یونیو  30حتى  
المدف المبلغ  األشھر  فإن  خالل  وبدالت  رواتب  شكل  على  إلى   الستةوع  یصل  العام  من  األولى 

یورو   4،180،776السنوات الثالث السابقة (أي    مما كان علیھیورو، وھو مبلغ أعلى    4،319،542
، حیث  %48  أي)  2018یورو في    4،006،373  2019یورو في عام    3،988،966، 2020في عام  

، وھي نفس النسبة التي كانت في  2021كانون األول/دیسمبر    31لغایة  &  52التزامات المیزانیة ھي  
 %، تعاطفا)، بعد اإلجراءات التي اتخذھا األمین العام. 47% و 46( 2018و 2019

 
یورو في   127،600یورو (  189،980، بلغت نفقات السفر المستحقة  2021  حزیران/یونیو  30في   .48

 زیادةما یمثل    ،)2018یورو في    691،587و  2019یورو في    590،616و  2020  حزیران/یونیو  30
% 26438، و2019% مقارنة بعام  211-، وانخفاضا (عن العام السابق في نفس التاریخ  %33بنسبة  

 ).2018% مقارنة بعام 354-، و2019% مقارنة بعام 363-، 2020مقارنة بعام 

 نتیجة المیزانیة (الرصید النقدي)

الرصید النقدي للمیزانیة (إجمالي اإلیرادات المحصلة من    ینتج عن ، قد  2021  حزیران/یونیو  30في   .49
 925،117  -یورو (  1،657،350,57  –نفقات المیزانیة) عجز نقدي قدره    ناقصالمیزانیة (النقدیة)  

في    2،014،754  -و  2018في    105،695-و  2019یورو في    380،448  -، و2020یورو في عام  
2017.( 

 
قدرة   ویتوقف .50 تتأثر  وقد  المقّررة.  لالشتراكات  األعضاء  توقیت سداد  على  للمیزانیة  النقدي  الرصید 

بالتزاماتھا على المدى القصیر والتقیّد ببرنامج العمل إذا ما واجھت حاالت تأخیر   الوفاءالمنّظمة على  
من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي على   12تنّص الفقرة  وفي تحصیل اشتراكات األعضاء.  

 . فیھا..."أنّھ "یتعیّن على أعضاء المنظمة تسدید اشتراكھم في الشھر األول من السنة المالیة التي یستحّق  
 

 2021 حزیران/یونیو  30المؤقتة للفترة المنتھیة في المرحلیة المالیة  البیانات -باء 

المادة   .51 التنفیذي. 7(14بموجب  المجلس  إلى  مالیا مرحلیا  بیانا  العام  األمین  یقدم  المالي،  النظام  من   (
الثالث المرفق  (   -ویتضمن  المرا1باء  غیر  المالي  الوضع  بیان  الوثیقة  بھذه  حتى  )  للمنظمة    30جع 

 .2021 مارس/آذار 31، وبیان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في 2021 حزیران/یونیو
 
 2021 حزیران/یونیو 30المالي للفترة المنتھیة في   والوضع األداء أضواء على –جیم 

 .2021 حزیران/یونیو 30یتضمن ھذا القسم معلومات مالیة أخرى ذات صلة عن الفترة المنتھیة في  .52

 االشتراكات المقررة 

 2021  حزیران/یونیو  30یورو في    23،004،637االشتراكات المقررة المستحقة للصندوق العام    بلغت .53
في    22،150،744( الثالث  ).  2020  حزیران/یونیو  30یورو  المرفق  "بیان    1  -جیم    –ویتضمن 

 2  -جیم    –المرفق الثالث    ، وفي"2021  حزیران/یونیو  30االشتراكات المستحقة للصندوق العام في  
المتأخرة  " مناالشتراكات  في    المستلمة  المنتھیة  للفترة  العام  للصندوق  المستحقة   30األعضاء 

 ."2021 حزیران/یونیو

 الصندوق العام األخرىاإلحتیاطي ومشاریع 

ت ومشاریع المیزانیة العادیة األخرى والمشاریع غیر التابعة  ااالحتیاط  3  -جیم    -  الثالث  المرفقیبین   .54
 .2021 حزیران/یونیو 30للمیزانیة العادیة ضمن تحركات الحساب العام للفترة المنتھیة في  

 
تأكید الحق رھنا بو  رئیس المجلس التنفیذي،من    إذن  وقد تم الحصول على،  یقترح األمین العام ما یليو .55

 :من قبل لجنة البرنامج والمیزانیة والمجلس التنفیذي
 
االستبدال   )1 احتیاطي  الرئیسي.    - مشروع  للمقر  التحتیة  البنیة  العام تحسین  األمین  یقترح 

لتحسین  یورو ضمن احتیاطي االستبدال لمشروع جدید في المقر الرئیسي  200،000مبلغ    تخصیص
تأكید الحق من قبل لجنة رھنا بو من رئیس المجلس التنفیذي، إذن وقد تم الحصول على ،بنیة التحتیةال

 ؛ البرنامج والمیزانیة والمجلس التنفیذي
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قترح األمین  تیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت. یالبنیة التح  -مشروع احتیاطي االستبدال   )2
  ، في حل رقمي للموارد البشریة قائم على السحابة  3یورو من ھذا المشروع  144،000العام استخدام  

على الحصول  تم  التنفیذي،  إذن  وقد  المجلس  رئیس  بو  من  البرنامج رھنا  لجنة  قبل  من  تأكید الحق 
 ؛والمیزانیة والمجلس التنفیذي

 
االستمرار في بعض  . یقترح األمین العام  )IPSAS/Athena(   –مشروع احتیاطي االستبدال   )3

 التحسینات على نظام معلومات اإلدارة المالیة لتكنولوجیا المعلومات المصمم خصیًصا (مرحلة ما بعد
حوالي  ب  یقدرباستخدام مبلغ    ، Oracle) استنادًا إلى  1المرحلة  /4الخطط الالحقةو  Athena 2المشروع:  
التنفیذي،  إذن   وقد تم الحصول على  5یورو من ھذا المشروع  200،000 رھنا و  من رئیس المجلس 

التنفیذيب والمجلس  والمیزانیة  البرنامج  لجنة  قبل  من  الحق  في    ،  تأكید  المحرز  التقدم  تقاریر  وبعد 
 ویبین.  في دوراتھما السابقة  6المجلس التنفیذي والجمعیة العامةالمشروع على النحو الذي تم إبالغھ إلى  

 لرئیسیة المقترحة. التحسینات ا 4 -جیم  – المرفق الثالث 

 المستلمة والھبات الطوعیة المساھمات الطوعیة والمتنوعة للمشاریع 

للمشاریع   .56 والمتنوعة  الطوعیة  المساھمات  إجمالي  في    المستلمةبلغ  المنتھیة  للفترة   30(النقدیة) 
بالمساھمات الطوعیة   أعلىیورو، وھو مبلغ    6،436،444ما مقداره    2021  حزیران/یونیو مقارنة 

في    875،691،  2020في    یورو  872،702(  2017-2020الفترة    خالل  المستلمة ، 2019یورو 
ویعزى ذلك بصورة رئیسیة إلى المساھمة )  2017یورو في    901،220، و2018یویو في    750،687

ویبین المرفق الثالث .  وسط.التي قدمتھا المملكة العربیة السعودیة إلى مكتب المنظمة اإلقلیمي للشرق األ
 حزیران/یونیو  30المساھمات الطوعیة والمتنوعة للمشاریع المستلمة للفترة المنتھیة في    5  –جیم    –

للمشاریع  20212021 والمتنوعة  الطوعیة  بالمساھمات  قائمة  النقدي(  المستلمة "  حسب الدخل   (
 . المشروع

 
شكل سفر واستخدام مرافق المؤتمرات. بالنسبة للفترة حتى    علىوتتلقى المنظمة أیضا مساھمات عینیة   .57

التبرعات  20212021  حزیران/یونیو  30 یورو في    793،529912یورو (  728،398، بلغت ھذه 
). 2017یورو في    764،964  ،2018یورو في    1،036،285،  2019یورو في    ،1،166،  2020

المرفق   العینیة    4  -جیم    -ویبین  في    المستلمة"المساھمات  المنتھیة  الفترة   حزیران/یونیو  30عن 
 .حسب النوع وحسب الجھة المانحة المستلمة " قائمة بالمساھمات العینیة 20212021

 أرصدة مشروع المبادرات وتكالیف دعم المشاریع

المرفق جیم ( .58 المشاریع()  5یظھر  المبادرات   )تكالیف دعم  المشاریع اإلحتیاطیة أو مشاریع  وأموال 
المنتھیة في   للفترة  المشاریع  تكالیف دعم 20212021  حزیران/یونیو  30وحركة  . وتجتمع في ظل 

المشاریع األرصدة غیر المستخدمة لدى إنجاز المشاریع ذات المساھمات الطوعیة التي تبقى في منظمة 
نظمة بناء على ما تنص علیھ اإلتفاقات المبرمة أو اتفاقات الحقة مع السیاحة العالمیة لتحقیق أھداف للم

یتم تجمیع التكالیف غیر و  .CE/104/(a) rev.1) من الوثیقة  CE/DEC/8(CIV)الجھات المانحة (
المباشرة المتغیرة المستردة من المساھمات الطوعیة ضمن مشروع تكلفة دعم المشروع لدعم الخدمات 

المساھمات الطوعیة، وعادةً ما تكون خدمات الوحدات    في خانةبشكل قاطع    اعتبارھاالتي ال یمكن  
 اإلداریة. 

 

 

 
) وفي  CE/DEC/6(LXXXVIII)ت ورد في مقرر المجلس التنفیذي (البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاال  – مشروع احتیاطي اإلستبدال   3

 ). CE/88/5(b)الوثیقة (
أساسیة 4 تمھیدیة،  مختلفة:  مراحل  ثالث  على  یجري  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  بالمعاییر  الخاص  العالمیة  السیاحة  منظمة  مشروع  بعد  تنفیذ  وما   ،
)CE/88/5(a)  بصورة رئیسیة تعزیز نظام معلومات اإلدارة المالیة، أثینا (2014(اعتبارا من نھایة  ). وتشمل مرحلة ما بع (Athena II .والخطط التالیة ( 
 ). CE/88/5(b)) وفي الوثیقة (CE/DEC/6(LXXXV)() بموجب المقرر IPSAS/Athena(  -أنشئ مشروع احتیاطي اإلستبدال  5
 إلى المجلس التنفیذي وإلى الجمعیة العامة ھي التالیة، بحسب السنوات:التقاریر المرحلیة للمشروع التي قدمت  6

2007 (CBF/48/2), 2009 (CBF/50/1), 2010 (CE/88/5(a)), 2011 (CE/90/5(a) add.1), 2012 (CE/93/5(b) Add.1), 2013 
(CE/95/3(II)(a) Add.1), 2014 (CE/98/3(II)(b) Add.1, CE/99/5(c)), 2015 (CE/100/5(a) Add.1 and A/21/8(II)(b) Add.1), 
2016 (CE/103/7(b) Add.1), 2017 (A/22/10(III)(b)) and 2018 (CE/109/3(b)ii rev.1) 
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 جھات المانحةمشاریع مع مساھمات منظمة السیاحة العالمیة وال

المشاریع مع منظمة السیاحة العالمیة ومساھمات الجھات المانحة للفترة   8جیم    –المرفق الثامن  یعرض   .59
 .2021آذار/مارس   31المنتھیة في 

 المیزانیة غیر العادیة مشاریععلى  الستحقاقات الموظفین بعد نھایة الخدمةمؤقتة  حول فرضاعتبارات   -دال 

العامة   .60 الجمعیة  العالمیة  أقرت  السیاحة  فيلمنظمة  والعشرین،  الثالثة  دورتھا   القرار  في 
)A/RES/718(XXIII)) ( من الوثیقة  26رة  الفق  A/23/6( ل وظائف الموظفین في المشاریع یتمو

العادیة، وھي   مشاریع المیزانیةغیر    األخرىمشاریع  الالتي تستخدم أمواالً من خارج المیزانیة، أي  
 .والتي تقع ضمن نطاق المیزانیة العادیة  106لوظائف المعتمدة البالغ عددھا ل المغایرةتلك الوظائف 

 
لفترة متاحة  أخرى غیر تابعة للمكتب اإلقلیمي    مشاریع  وتبقى تقدم المساھمات الطوعیة من المانحین،   .61

زمنیة محددة، وقد ال تكون ھذه األموال الخاصة بالمشروع متاحة عند تقاعد الموظفین الذین تم تمویلھم 
من الموظفون  علیھا  یحصل  التي  المستقبلیة  المنافع  تكلفة  فإن  النحو،  ھذا  على  المشاریع.  ھذه   من 

والتي یتم تمویلھا من خالل المساھمات الطوعیة أو غیرھا من المشاریع  ة الخدمةبعد نھای  مستحقات
یجب أن یتم استحقاقھا خالل فترة حیاة المشروع نفسھ. وبخالف ذلك،   الخارجة عن المیزانیة العادیة

 .سیتعین على الصندوق العام في نھایة المطاف تمویل االلتزامات عند صرفھا
 

من تكالیف %  10نسبة    فرض ،  2021  نیوحزیران/یو  1منظمة، اعتباًرا من  ال  تباشرلذلك، یوصى بأن   .62
مؤقتة على المرتبات  (رسوم    الخارجة عن المیزانیة العادیة المشاریع األخرى  على    الموظفین العادیة

المیزانیة   عن  الخارجة  المشاریع  مستحقاتفي  الخدمة  لتكالیف  نھایة  بعد  مشاریع الموظفین  على   (
 الموظفین بعد نھایة الخدمة   مستحقات  تكالیف على أن یتم تخصیصھا لغرض  ،المیزانیة غیر العادیة

 .في المستقبل الموظفین بعد نھایة الخدمةمستحقات تكالیف بواستخدامھا لتلبیة المدفوعات المتعلقة 
 

الموظفین   تكالیف مستحقاتلرسوم مؤقتة    بفرضات المتعلقة  االعتبار  1-دال    –یبین المرفق الثالث   .63
  األعضاء. بغیة إقرارھا من قبلالمیزانیة غیر العادیة  مشاریععلى  بعد نھایة الخدمة
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 2023- 2022مشروع المیزانیة العادیة للفترة  –رابعا 

 مقدمة 

األعضاء بنسبة  اشتراكات، المیزانیة، إلى زیادة  2023-2022تستند المیزانیة العادیة المقترحة للفترة  .64
عن عام   2023عام    اشتراكاتفي    %0وزیادة بنسبة    2021لعام    اشتراكاتھمعن    2022لعام    0%

تزید بنحو   ، من حیث القیمة الحقیقیة،2023اإلشارة إلى أن المیزانیة المقترحة لعام    وتجدر.  2022
لعام    1.6% المعتمدة  المیزانیة  عن  المیزانیة   2009فقط  إیرادات  مخصصات  أخذ  یتم  عندما  حتى 

السنتین   لفترة  االعتبار.    2023و  2022اإلضافیة  في  العام  األمین  اقترحھا  التوضیحات   وتبینالتي 
 ذات الصلة لمظروف المیزانیة المقترحة.  المعاییر وجداول المیزانیة التالیة 

 

65. ) المقترح  العمل  برنامج  لتنفیذ  المقترحة  العادیة  مراعاة  A/24/5 (a)المیزانیة  مع  للتحقیق  قابلة   (
 الكفاءات المتزایدة لألمانة وزیادة االعتماد على التعاون التقني والمالي مع األطراف الخارجیة.

 
المنظمة فقط   .66 العادیة    مشاریعتشمل میزانیة  المشاریع   في إطار الصندوقالمیزانیة  العام. وستضاف 

والصندوق   الطوعیة  التبرعات  (صنادیق  األخرى  الصنادیق  أو  العام  الصندوق  داخل  األخرى 
تعزز الموارد وبالتالي أنشطة المنظمة، ال سیما فیما یتعلق    ، وھياالستئماني) إلى مخرجات المنظمة

 بالتعاون التقني.
 

 2021- 2020المیزانیة المنقحة للفترة 

العمل الج  أقرت .67 برنامج  روسیا،  بطرسبرغ،  سانت  في  والعشرین  الثالثة  دورتھا  في  العامة  معیة 
)A/23/5 (a) Rev.2    بموجب القرارA/RES/714 (XXIII)  والمیزانیة 2021-2020) للفترة .

للفترة   للمنظمة  القرار    A/23/5 (b) rev.1(  2021-2020العادیة   A/RES/715بموجب 
(XXIII)  .(لتلك الوثیقة، حول أربعة أھداف إستراتیجیة:    المألوفالعمل وفقًا للوصف  تم تقدیم برنامج  و

قیمة  إیجاد ) 3، (تولید المعارف والسیاساتفي  الریادة) 2، (في السیاسات) وضع السیاحة كأولویة 1(
) زیادة الموارد وتعزیز قدرة منظمة السیاحة العالمیة من خالل 4العضویة، (  زیادةأفضل لألعضاء و

(والشراكات.   رئیسیة:  أجزاء  وفقًا ألربعة  البرامج  القائمة على  المیزانیة  ( 1تم تصنیف  إقلیمي   (2 (
 ) الدعم غیر المباشر.4) الدعم المباشر، (3تشغیلي، (

 
، وھو  30،096،000 (A/23/5 (b) rev.1)  تبلغ  2021-2020المیزانیة المخصصة لفترة السنتین   .68

 .2019-2018مقارنة بمیزانیة    %9ما یمثل زیادة اسمیة بنسبة 
 

 31وحتى    2019الجمعیة العامة منذ اعتمادھا في عام    أقرتھاالتي    2021-2020تطور ھیكل میزانیة   .69
األول/دیسمبر   لعام    2020كانون  المیزانیة  الثان  2020العتمادات  الجزء  الوثیقة)  (انظر  ھذه  من  ي 

میزانیة    2021آذار/مارس    31وحتى   الوثیقة).   2021العتمادات  ھذه  من  الثالث  الجزء  (انظر 
 :ھي التالیة التغییرات الرئیسیة المشار إلیھا 

 
الوظائف )أ( ومخصصات   حركة  القسم  وإلى  من  الشاغرة  الوظائف  ذلك  في  بما  األقسام  بین 

 الوظائف الشاغرة؛ في ظلھا تجمیعلتي یتم ا الموظفین بعد نھایة الخدمةاستحقاقات 
 

نشاط التعلیم والتدریب إلى قسم    أضیفتجمیع مجاالت العمل من أقسام مختلفة وإعادة تسمیتھا:   ) ب(
 االبتكار واالستثمارات والتحول الرقمي الذي تمت إعادة تسمیتھ بقسم االبتكار والتعلیم واالستثمار.

 
للمجلس التنفیذي    113و   112في الدورتین    2021و  2020ھذه التغییرات في ھیكل میزانیة عامي    أقرت .70

)CE/DEC/6(CXII)(  من الوثیقة  )CE/112/3(d) rev.1  (و)CE/DEC/3(CXII)(  من الوثیقة  
)CE/113/3(b)(    الجزء الثاني من ھذه الوثیقة لعام) 2020ومقترحات األمین العام لتعدیل الھیكل 

تم   بین األقسام. وقد مما أدى إلى إعادة توزیع االعتمادات    ،)) 2021والجزء الثالث من ھذه الوثیقة لعام  
 إجراء ھذه التغییرات في حدود الموارد المعتمدة. 
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ن یالثالثة والعشرفي دورتھا  الجمعیة العامة    اقرتھاكما    2021-2020"میزانیة    1  -یبین المرفق الرابع   .71
)A/RES/715 (XXIII)  للفترة أصالً  المعتمدة  المیزانیة  ،  2  -الرابع  والمرفق    2020-2021)"، 

الحالي  2021-2020"اعتمادات   الھیكل  منقحة ومكیفة مع  اقرت  المیزانیة المقترحة كما  "، یعرض 
 31:  2020) اعتمادات  1بما یتماشى مع ھیكل برنامج العمل المحدث:    2021-2020المنقحة للفترة  
  31في    2021(الجزء الثاني من ھذه الوثیقة) التي تم تكییفھا مع میزانیة    2020دیسمبر  كانون األول/

المقارنة،  2021مارس  آذار/ في  2021) مخصصات  2  ألغراض  (الجزء    2021مارس  آذار/  31: 
میزانیة المنظمة   مظروفبصرف النظر عن ھذه التغییرات الھیكلیة، یظل    والثالث من ھذه الوثیقة).

 یورو. 30،096،000ون تغییر عند د  2021-2020للفترة 
 

 2023-2022مظروف المیزانیة 

  

 

ن ین والثالثة والعشریالثامنة عشرة والتاسعة عشرة والحادیة والعشرفي دوراتھا  أقرت الجمعیة العامة   .73
الفترة   ، ) A/RES/603(XIX)(  2011-2010و  ،)A/RES/572(XVII)(   2011-2010  میزانیات 

 2011-2010و  ،)A/RES/619(XX)(   2011-2010و  ،)A/RES/651(XXI)(  2011-2010و
)A/RES/688(XXII)  ،(نمًوا اسمیًا صفریًا في    وھي الجمعیة اعتمدت  واألعضاء.    اشتراكاتتمثل 

وللفترة   (A/RES/619 (XX)) 2015-2014ن میزانیة  یالعشرین والثانیة والعشر  العامة في دورتیھا
2018-2019 A/RES/688(XXII)   كأسعار متراكمة  %2.3و  % 5.6زیادة قدرھا    استوعبتالتي ، 
بالقیمة االسمیة   2009- 2008تطور مظروف المیزانیة منذ فترة السنتین    3-. ویبین المرفق الرابع  تعاطفا

والحقیقیة. وكما یتضح من ھذه المیزانیات، شرع األمین العام في جھود إعادة ھیكلة كبیرة تھدف إلى حد 
 .المیزانیة آلخر تسع سنوات مظروفیز الكفاءة ضمن كبیر إلى خفض التكالیف وتعز

 
- 2014ومع مراعاة الزیادات في المیزانیة في فترتي السنتین    2010نتیجة لتطبیق ھذه السیاسة منذ عام   .74

مكاسب متراكمة   2023وحتى عام    2009، شھدت میزانیات المنظمة من عام  2019-2018و  2015
قدّر األمین العام توقعات تعدیل األسعار لألعوام  وفقط بسبب التضخم.    %1.6  بنسبة  في القوة الشرائیة

بحوالي    2023- 2021-2022 بحكمة  إسبانیا  من    %1.6و  2021لعام    %0.8في  لكل   2022سنویًا 
الموارد    تم إقرار   األمین العام،في حالة عدم وجود مخصصات إضافیة على النحو الذي اقترحھ  و.  2023و

، وستتعرض القوة الشرائیة 2023-2022ة إلیرادات المیزانیة لمیزانیة فترة السنتین  العامة كموارد إضافی
مقارنة    % 4. وھذا سیمثل نمًوا حقیقیًا سلبیًا في موارد المنظمة بنحو  2023حتى عام    %4لخسارة حوالي  

 .2009لعام  التي أقرتلمیزانیة با
 

المقترحة في المیزانیة على أنھ یضر بشكل   یُنظر إلى عدم الموافقة على مخصصات اإلیرادات اإلضافیة .75
كبیر بقدرة المنظمة على إدارة وتنفیذ الوالیة المتضمنة في ھذه الوثیقة بما في ذلك مجاالت العمل الجدیدة.  

السلبي تفرضھا   یبدو  والتأثیر  التي  نسبیا لألمانة والمتطلبات  الحجم الصغیر  إلى  بالنظر  أكثر وضوحا 
الخاص بتعدیالت األسعار والتكالیف    4  -الرابع    المرفقیقدم  وأسرة منظمات األمم المتحدة على أعضائھا.  

 .المقترحة/القانونیة تطور تعدیل األسعار إلسبانیا مقارنة بالمیزانیات المعتمدة 
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Figure 1 - Evolution of nominal budget vs real 
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الس .76 ھذا  على  في  اإلبقاء  العام  األمین  یقترح  لعام    اشتراكاتیاق،    مقارنة   %0بنسبة    2022األعضاء 
. وقد تم تعویض عدم الزیادة  2022ستوى عام  بم  مقارنة  %0بنسبة    2023عام  لو  2021مستوى عام  ب

األعضاء جزئیاً من خالل مخصصات إیرادات المیزانیة اإلضافیة التي اقترحھا األمین   اشتراكاتفي  
ام. ومن شأن ھذه المخصصات اإلضافیة أن تخفف جزئیاً من زیادات التضخم في السنوات األخیرة الع

. وتجدر اإلشارة إلى أنھ إذا لم تتوافر مخصصات 2023-2009إلى حد ما بالنسبة للمنظمة في الفترة  
القادمة، فستكو المالیة  الفترات  للمنظمة في  إیرادات المیزانیة العادیة  ن ھناك حاجة إلى  إضافیة لزیادة 

المالیة    ةمستوى الفترلمستوى مماثل  باألعضاء لتنفیذ برنامج عمل المنظمة    اشتراكاتزیادة تناسبیة في  
 .الحالیة

 
عام   .77 في  لألعضاء  الفردیة  المساھمات  تزداد  أن  یُقترح  باالشتراكات    %0بنسبة    2022لذلك،  مقارنةً 

بسبب سنویًا    %7.5ادات أو تخفیضات تصل إلى  ، ما لم تكن خاضعة لزی2021رة لألعضاء لعام  رالمق
لعام  الفئةتغییر   بالنسبة  وبالمثل،  تزید  2023.  أن  یُقترح  بنسبة    اشتراكات،  مقارنةً    %0األعضاء 

سنویًا    %7.5ما لم تخضع لزیادة أو تخفیضات تصل إلى    ،2022رة لألعضاء لعام  رالمق  باإلشتراكات
 .الفئةتغییر بسبب 

 
في فئات نفقاتھا بما في ذلك تكالیف الموظفین على النحو    2023و  2022میزانیة عامي  یتعین تعدیل  و .78

 الذي تحدده لجنة الخدمة المدنیة الدولیة وتحدیثھا من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة. 

 میزانیة الدخل

  

 

واألعضاء   الفاعلونرة (األعضاء  رتُدرج إیرادات المیزانیة العادیة للمنظمة على حساب االشتراكات المق .79
والمنتسبون) وتخصیص الفائض النقدي المتراكم من مبیعات المطبوعات للسنوات السابقة.    المشاركون

، فقد تم أیًضا إدراج المخصصات األخرى في المیزانیة كإیرادات 2023- 2022وبالنسبة للفترات المالیة  
 .من المیزانیة

 
-2020مقارنة بمیزانیة    2023-2022، "میزانیة اإلیرادات والنفقات المقترحة  5  -المرفق الرابع  یعرض   .80

المیزانیة  2021 إیرادات ونفقات  أقرت"،  للفترة    2021-2020للفترة    التي  . 2023- 2022والُمقترحة 
لمنظمة السیاحة العالمیة، یعرض    المفصلةالمالیة    من القواعد   7  –ا  ثالمادة ثالكما ھو مطلوب بموجب  و

یتم توفیر جداول المیزانیة اإلضافیة  ووالسنة المالیة والفترة المالیة.  األقسامحسب بھذا الجدول المیزانیة 
المالیة   النظاممن    4-4والمادة    3-4المادة  في ھذه الوثیقة ألغراض المعلومات كما ھو مطلوب بموجب  

 . منظمةلل
 

كما ھو   2023و  2022والمنتسبین وفقًا للجدول المقترح لعامي    الفاعلینألعضاء  یتم تقییم المساھمات ل .81
في   الرابع  مبین  والمشاركیناألعضاء    اشتراكات،  6  -المرفق  تضمین   الفاعلین  تم  كما  والمنتسبین. 
 للمرفقالمقترح وفقًا    اإلشتراكاتسب جدول  تیُحولتسھیل المقارنة.    الجدولفي    2021عام    اشتراكات

 .الدول األعضاء اشتراكاتمنظمة (بالفرنسیة) بشأن صیغة تحدید لالمالیة ل القواعد ي من الثان
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Figure 3 - 2022-2023 Budgetary income by source 
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 السابقة. الفقرةعدد األعضاء على أساس الخبرة  األعضاء المنتسبین باستخدام متوسط    اشتراكاتیتم تقییم   .82
6   ) المقرر  ا.  )CE.DEC/8(CV)من  في  أیضا  أخذ  بشأن خصم   إلعتباروقد  التنفیذي  المجلس  قرار 

محددین منتسبین  والجودة)  أعضاء) الرسوم ألعضاء  والتعلیم  للتدریب  في   تدكوال  المبین  النحو  على 
 ). CE/95/6(c)) (CE/DEC/20(XCV)( الوثیقة

 
یورو من متجر    800،000ویقترح أن یبلغ إجمالي الفائض المتراكم على أساس نقدي للسنوات السابقة   .83

یورو   144،000بمبلغ    2019لعام   النشر) تخصیص مخزن  1:  إلىھذا التخصیص    یستند المطبوعات.  
)،  CE/112/3(d) rev.1(   من الوثیقة CE/DEC/6 (CXII) بموجب المقررُمعاد إلى الفائض المتراكم  

یورو الذي اقترحھ األمین العام إلعادة الفائض    200،000بمبلغ    2020تخصیص مخزن النشر لعام    )2
ھو   كما  المالیة    مبینالمتراكم  والبیانات  المالي  التقریر  في    المراجعةفي  المنتھیة  كانون   31للسنة 

أعلى قلیالً من إجمالي المبالغ المدرجة   مبلغ باق،)  3(الجزء الثاني من ھذه الوثیقة)،    2020دیسمبر  األول/
 .من مصدر الدخل ھذا، بعد وتیرة ثابتة في مبیعات المنشورات 2021-2020في المیزانیة في  

 
 2020لعادیة لعام  میزانیة الإضافة إلى ذلك، یقترح األمین العام استخدام المخصصات من الرصید النقدي ل .84

)  ، تعاطفا 2023و  2022یورو في عامي    781،866.49و  581،866.49یورو (  1،363،733البالغة  
المالیة   والبیانات  المالي  التقریر  في  العام  األمین  اقترحھ  الذي  النحو  على  المیزانیة  إلیرادات  كموارد 

 .لثاني من ھذه الوثیقة)(الجزء ا 2020دیسمبر كانون األول/  31للسنة المنتھیة في  المراجعة

 میزانیة اإلنفاق

میزانیة   .85 ھیكل  میزانیة    2023-2022یحافظ  ھیكل  في    2021-2020على  والمقترح   31المنقح 
باستثناء وظائف الموظفین التي تم نقلھا من وإلى "مخصصات   ،أعاله  مبینكما ھو    2021مارس  آذار/

من وإلى    2021-2020مجلس مراجعي الحسابات الدائمین وقسم الوظائف الشاغرة" في ھیكل میزانیة  
 .2023-2022األقسام األخرى في ھیكل میزانیة 

 
المقترحة  7-الرابع    المرفق  ویبین .86 "االعتمادات  المعت  2022-2023،  للفترة  واالعتمادات  -2020مدة 

الحالي  2021 الھیكل  اعتمادات  مع  والمكیفة  والمقترحة  المنقحة  حسب    -،  التغییرات    األقسام تحلیل 
- 2020مقارنة بالمیزانیة المقترحة المعتمدة للفترة    2023-2022واألبواب"، المیزانیة المقترحة للفترة  

في    كما  2021 المقترح  الھیكل  مع  تكییفھا  المقارنة واالختالفات    2021مارس  آذار/  31تم  ألغراض 
ھواإلجمالیة.   یتم    يكما  السابقة،  المالیة  الفترات  في  النفقات  اإلبقاء الحال  مع   على  توازن  حالة  في 

غیر  موارد  أو  عجز  تحمل  إلى  المنظمة  اضطرار  تجنب  وبالتالي  المیزانیة،  في  المدرجة  اإلیرادات 
یتعلق  ومستخدمة.   مت   بتقلباتفیما  فإن  المعتمد (أي  وسط  األسعار،  السنتین  لفترة  المعدل  الراتب  - نمو 

لتغییرات في حجم فإن ا  %،0.37-سنویًا لمدة عامین)، ینتج عنھ تغیر مجمع في األسعار بنسبة    0.18%
تكالیف الموظفین تستوعب الھیكل الجدید إلدارة المنظمة ومعدل الشغور الذي یجب أن یُدرج في تقدیرات 

 . %)8المیزانیة (حوالي 
 

 تستند مخصصات استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة بشكل رئیسي إلى المدفوعات السنویة المتوقعة .87
الموظفین بعد انتھاء الخدمة للتأمین الصحي   مستحقاتوتكالیف الخدمة لمصاریف   )نھج الدفع أوالً بأول(

الخدمة انتھاء  األخرى.    بعد  الخدمة  بعد  ما  استحقاقات    وترد ومزایا  التزامات  عن  مفصلة  معلومات 
المالیة   والبیانات  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالي  التقریر  في  الموضحة  الخدمة  انتھاء  بعد  الموظفین 

(الجزء الثاني من ھذه الوثیقة). یتم الحفاظ    2020دیسمبر  انون األول/ك  31المراجعة للسنة المنتھیة في  
 .2023و  2022خالل عامي    2021لعام  الموظفین بعد انتھاء الخدمة    مستحقات على مستوى مخصصات

 
المیزانیة  8-الرابع    المرفق  یبین .88 میزانیة    -  2023-2022، "مشروع  المقترحات"،  عام   كاململخص 

 والقسم. البابحسب  2023و 2022
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 2023-2022إنتخاب مراجع الحسابات الخارجي للفترة  –خامسا 

من النظام المالي على وجوب إنتخاب مراجعْین خارجیین    15من النظام األساسي والمادة    26تنص المادة   .89
 مراجعین   المجلس،  توصیة  على  بناء   الجمعیة،  اثنین للحسابات لوالیٍة (قابلة للتجدید) تمتد لسنتین: "تنتخب

 . المنظمة" حسابات مراجعة أجل من الفاعلین، أعضائھا بین من للحسابات اثنین
 

، إنتخبت الجمعیة العامة في دورتھا A/21/8(II)(e)ضة في الوثیقة  لكن، وباإلستناد إلى األسباب المعرو .90
وللمرة األولى في تاریخ منظمة السیاحة العالمیة،   A/RES/661(XXI)الحادیة والعشرین، بموجب القرار  

للفترة   للحسابات  المالیة   2017-2016مراجعاً خارجیاً واحداً  للبیانات  بغیة إجراء المراجعة الخارجیة 
 .2016و 2015كانون األول/دیسمبر  31للسنتین المنتھیتین في  للمنظمة

 
من النظام األساسي   26وطلبت الجمعیة العامة في القرار اآلنف الذكر إلى األمین العام إعداد تعدیل المادة   .91

وسواه من الوثائق القانونیة للمنظمة من أجل خفض عدد مراجعي الحسابات الخارجیین إلى مراجعٍ واحد،  
 .ورفع ھذا التعدیل إلى الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة إلقراره

 
العامة  ااعتمدت   .92 والعشرین  لجمعیة  الثانیة  دورتھا  األساسي وقواعد  في  النظام  المدخلة على  التعدیالت 

المراجعین  عدد  لتقلیص  العام  األمین  قدمھا  التي  المفصلة  المالیة  والقواعد  المالي  والنظام  التمویل 
)). وبعد أن الحظت الجمعیة أن ھذه التعدیالت لن تدخل حیز (XXII) 696الخارجیین إلى واحد (القرار  

التنفیذ إال في تاریخ بدء نفاذ التعدیل على النظام األساسي وقواعد تمویلھ، فقد قررت مع ذلك انتخاب  
المراجعة الخارجیة للبیانات المالیة  إلجراء    2019-2018(إسبانیا) للفترة    للحسابات  واحد خارجي    مراجع

 . )A/RES/693(XXII)( 2018و 2017دیسمبر كانون األول/  31في  تینمنظمة للسنتین المنتھیلل
 

مراجع في دورتھا الثالثة والعشرین  لجمعیة العامة  ا، انتخبت  )A/RES/693(XXII)(شیا مع القرار  اتم .93
لمنظمة لفترة لللمراجعة الخارجیة للبیانات المالیة    2021-2020حسابات خارجیًا واحدًا (إسبانیا) للفترة  

 ). A/RES/715(XXIII)( 2020و 2019دیسمبر كانون األول/ 31لسنتین المنتھیتین في ا
 

تھا المعتمدة بموجب أن التعدیالت التي أدخلت على النظام األساسي والقواعد األخرى للمنظمة بصیغومع    .94
النظر في مواصلة    )A/RES/696(XXII)(القرار   الجمعیة في  فقد ترغب  بعد،  النفاذ  لم تدخل حیز 

 .2023- 2022الممارسة المتبعة النتخاب مراجع خارجي واحد للحسابات للفترة  
 جراءاإل

المتبع،   .95 لإلجراء  مراجع أل   یمكنوفقا  لمنصب  ترشیحھا  تقدیم  في  ترغب  المنظمة  في  عضو  دولة  ي 
من أجل المراجعة الخارجیة للبیانات    2023-2022لعالمیة للفترة  الحسابات الخارجي لمنظمة السیاحة ا

خالل   أن تفعل ذلك من،  2022و  2021دیسمبر  /كانون األول  31منظمة للسنوات المنتھیة في  لالمالیة ل
 إشعار خطي موجھ إلى األمین العام. 

 
جدول    على   ذي الصلةیظل الموعد النھائي لتقدیم الترشیحات مفتوًحا إلى أن تناقش الجمعیة العامة البند   .96

 األعمال.
 

انتخاب .97 بمجرد  المتبعة،  للممارسة  قبلوفقا  من  بمراجعة   ھ  المكلف  العضو  من  یُطلب  العامة،  الجمعیة 
مواطني   أشخاًصا من  أو  الوظیفة شخًصا  لھذه  یقترح  أن  للمنظمة  المالیة  للبیانات  الخارجیة  الحسابات 

العضو   وطنھم.    مراجعةوظیفة    یؤدونالدولة  في  العامة  إبالغ  والحسابات  الفور یتم  على  األمانة 
 الشخص/األشخاص المقترحین. ب
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 من القواعد المالیة المفصلة 2 –تعدیل المادة الرابعة  –دسا سا

 مقدمة 
 

التنفیذي  وافق .98 (المجلس  مقرره  في   ،4(CXII) ،    العام األمین  اقتراح  فریقفعلى  إلصالح   عمل  أنشأ 
دول أعضاء ورئیس مجلس   تشكل من منظمة السیاحة العالمیة  باإلنتساب فيلعضویة  لاإلطار القانوني  

المنتسب األعضاء  المنظمةن  یإدارة  الفریق،  في  ھذا  دورتھاإلى    وسیقدم  في  العامة  الرابعة    الجمعیة 
یرجى  .  ، بغیة إقرارهمنظمةالفي    باإلنتسابلعضویة  لوالعشرین اقتراًحا بإصالح متكامل لإلطار القانوني  

 ). A/24/8(b)مراجعة الوثیقة (
 

التي .99 التعدیالت  ل  بعض  الحالي  القانوني  الفریق  والتي    باإلنتساب،عضویة  لأدخلت على اإلطار  وضعھا 
  باإلنتساب.معاییر األھلیة وإجراءات القبول وإنھاء العضویة  تتناول واعتمدھا، العامل

 
متعمقًا لقبول األعضاء المنتسبین الجدد مقابل عملیات  أجرت   .100 خالل السنوات   اإلنسحاباألمانة تحلیالً 

اكتشفت أن ھناك عددًا كبیًرا من األعضاء المنتسبین المتأخرین في سداد مساھماتھم  ف  ،العشر الماضیة
، حتى  اشتراكع أي سنوات دون دف 4متأخراتھم. یظل معظمھم أعضاء منتسبین لمدة  لتسویة وال نیة لھم

انتھاء العضویة وفقًا لألساس القانوني الحالي المطبق على إنھاء العضویة (یرجى االطالع على الرسم 
 البیاني أدناه).

 

 

 

 اإلنسحابالحالي لعملیة  النظام

 4أكثر من    ستغرقی  كیان منتسب لدیھ متأخرات متراكمة ثابتةأي  إنھاء عضویة  إن  الحالي،    للنظاموفقا   .101
 .سنوات

 
، یجوز للجمعیة العامة من القواعد المالیة المفصلة الحالیة  2  –  المادة الرابعةعلى وجھ التحدید، بالنظر إلى   .102

من النظام األساسي، أي  34حكام المادة  خاضعا أل  یصبحعضو منتسب عندما  أي  أن تقرر إنھاء عضویة  
اشت متأخرات  علیھ  تراكمت  قد  العضو  ھذا  كان  مالیة،    ألربعراك  إذا  أسنوات  متعاقبة    ندون  تكون 

 بالضرورة. 
 
من القواعد المالیة المرفقة بالنظام األساسي لمنظمة السیاحة العالمیة إلى أن العضو الذي   13تشیر الفقرة  و .103

 .المالیة لمدة عامین أو أكثر یُحرم من االمتیازات التي یتمتع بھا األعضاء اشتراكاتھیتأخر عن سداد  
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عضویة العضو المنتسب بعد سنوات عدیدة    بناًء على األحكام القانونیة المذكورة أعاله، فإن عملیة إنھاء .104
من ھذا الوضع  یستفیدون  من األعضاء المنتسبین    امتزاید   اعدد وإن    ،من المتأخرات المتراكمة طویلة جدًا

 .اشتراكسنوات دون دفع أي  4للتمتع بالعضویة لمدة 

 تعدیل للاقتراح 

اعتماد التعدیالت القانونیة الالزمة لتحسین  باإلنتساب الفریق العامل لتعدیل اإلطار القانوني للعضویة   یقترح  .105
  أربع باإلنتساب، من  مدة عملیة إنھاء العضویة    تقصیر ھذا الوضع وزیادة جودة العضویة، من خالل تبسیط  

 .لألعضاء الذین لدیھم متأخرات سنوات إلى سنتین،
 
 :على النحو التاليمن القواعد المالیة المفصلة  2-تعدیل المادة الرابعة مل افریق العاللذلك، یقترح  .106

 ] المنتسبین ألحكام  للمنظمة  34المادة  عندما یخضع أحد األعضاء  النظام األساسي  الفقرة  من  من   13] 
قواعد التمویل، یطلب األمین العام من العضو المنتسب تسویة متأخراتھ أو تقدیم خطة سداد في غضون  

شھر من تاریخ ھذا اإلخطار، أو االنسحاب من المنظمة. إذا لم یمتثل ھذا العضو لھذا الطلب، للجمعیة ستة أ
العامة، بناًء على اقتراح من األمین العام، أن تقرر أنھ لم یعد عضًوا منتسبًا اعتباًرا من التاریخ الذي تحدده  

 .الجمعیة العامة

بالمادة    لىإ   من الجمعیة أن توصي  الفریق العاملیطلب  و .107 المجلس باعتماد التعدیل المذكور أعاله عمالً 
  .المالي النظام(أ) من  13-1
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Annex I.1:  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 I.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 

2.  
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 2020لسنة  ألمین العام المالي لتقریر ال

 مقّدمة 

المادة   .1 أن    7  -14بموجب  یشّرفني  المالي،  النظام  الخاصّ   أقدممن  المالیة  البیانات  التنفیذي  المجلس  ة  إلى 
 . 2020ل/دیسمبر األوكانون  31بمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في 

للحسابات   .2 خارجیة  لمراجعٍة  المالیة  البیانات  ویُ ل  لاألوّ   المرفق  بموجبخضعت  المالي.  رأي لنظام  قدَّم 
الخارجي الحسابات  مراجع  وتقریر  بموجب    المراجعة  التنفیذي  المجلس  إلى  المالیة  البیانات  من   2  -17المادة  بشأن 

 .  النظام المالي

ویعرض ھذا القسم، أي التقریر المالي، مناقشة األمین العام وتحلیلھ للوضع المالي لمنظمة السیاحة العالمیة   .3
 .2020كانون األول/دیسمبر  31وأدائھا المالي وأداء المیزانیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 ) 19-مالحظة خاّصة بشأن جائحة فیروس كورونا (كوفید

لسنة  أ .4 المالیة  والبیانات  المالي  التقریر  العالمیة إلى    2019شاَر  السیاحة  لمنظمة  المالي  األفق  یكتنف  الغموض  أنَّ 
(كوفید كورونا  فیروس  جائحة  للمنظّ   وسیبقى ).  19-جراء  المالي  األداء  على  الجائحة  عن  الناجم  المستمّر  مرھونًا التأثیر    مة 

(أوًال) مّدة التفّشي وسرعتھ، (ثانیًا) القیود والتحذیرات، (ثالثًا) اآلثار على األسواق المالیة، المستجّدات المستقبلیة، بما في ذلك:  ب
 (رابعًا) اآلثار على االقتصاد العالمي، وكلھا عوامل یكتنفھا الغموض إلى حد كبیر وال یمكن التنبؤ بھا بشكل موثوق. 

في وعلى االقتصاد العالمي بطریقة غیر مسبوقة.    2020مارس  شھر آذار/ في منتصف    19-كوفید  جائحةي  تفشّ   رَ أثَّ  .5
الصعبة  ظلّ  الدولیة  الظروف  الفعّ ھذه  التنفیذ  التركیز على  العالمیة  السیاحة  وأھدافھا  ، واصلت منظمة  البرنامجیة  ال ألنشطتھا 

دعم  ب  جھات المانحةاألعضاء والكلٌّ من    استمرَّ . و1ھذا الوضع غیر المسبوق  مواجھةل  عاجلةخذت خطوات  واتّ   ،االستراتیجیة
 منظمة السیاحة العالمیة خالل ھذه الفترة.

التأثیر   ◌َ كان  في حین. و2020عام  الفي أنشطة منظمة السیاحة العالمیة خالل    بطرق مختلفة  19-كوفیدجائحة    تتجلّ  .6
وعلى الوضع    2020  سنة بل للقیاس على األداء المالي لالتأثیر المباشر والواضح والقا  إّال أنَّ ،  میقًا ع  عمل المنظمةطریقة  على  

ي أو دقیق أو منھجي موضوعبشكل    19-تأثیر جائحة كوفید  تحدید   على ذلك، ال یمكن  محدوًدا. عالوةً كاَن    سنةالمالي في نھایة ال 
ألنَّ  المالیة  البیانات  ھذه  المحاسب  على  التقاریر أنظمة  وإعداد  مُ   ة  مصمّ   عَدَّةلیست  واإلیرادات أو  التكالیف  عن  لإلبالغ  مة 

 ة التالیة: جاھات العامّ االتّ  اإلشارة إلىالرغم من ذلك، یمكن بجائحة. ال، مثل دواألرصدة بناًء على سبب أساسي محدّ 

رة االشتراكات المقرّ ق ببدل  فیما یتعلّ   جائحةنتیجة مباشرة لل  یمكن اعتباره بمثابة  ي أثر مادّ   ما من )أ(
الطوعیة والالمستحقّ   والمساھمات  األعضاء  الدول  كانت  القبض.  المانحةة  دفع  سبّ   جھات  في  اقین 

عام  الا كانت علیھ في  ممّ   أقلّ   2020عام  لل  مقبوضات المساھمات الطوعیةكانت  ودة.  غیر المسدّ   شتراكاتاال
 ؛ جائحةالعزى جزئیًا إلى تأثیر یُ ھ ض أنّ یُفترَ األمر الذي  ،2019

اتّ   تمّ  ) ب( من  عدد  خالل  توقیع  الجدیدة  الطوعیة  المساھمات  المانحة   2020عام  الفاقات  الجھات  مع 
إلىألنشطةٍ  ترمي  من      كوفید التخفیف  جائحة  شملَ ،  19-آثار  برمجة    وقد  إعادة  الحاالت  بعض  في  ذلك 

الحالیة  االتّ  اإلغاثة  لتوجیھھا  فاقات  أنشطة  بالجائحةنحو  او.  المرتبطة  الجدیدة كانت  الطوعیة  لمساھمات 
، وبالتالي ال یمكن تحدید ما إذا  بفارق بسیط  ات العام السابقمن مستحقّ   أقلّ   2020عام  لل  القبض  ةالمستحقّ 

 المساھمات الطوعیة الجدیدة اإلجمالیة؛  تأو زاد  تضقد خفّ   جائحةال تكانَ

التنفیذ  تأثّ  ) ج( قید  كانت  التي  المشاریع  بعض  ال رت  الناحیة  المتوقّ   حیثومن    ةمالیمن  ع التاریخ 
لَ   فيإجراء استعراض للمشاریع الجاریة، و  تمّ وي.  قیود الوصول المادّ   ، وذلك جّراءلالنتھاء   تأثیرٌ   حین ُسّجِ

  ة؛ معقول طریقةأو ال یمكن قیاسھ ب ار جوھریً عتبَ یُ ال  إنّما، معیّن ربّما  مالي

 
   تنفیذ برنامج العمل.  –الجزء األول   CE/113/3(b)تنفیذ برنامج العمل العام و CE/112/3(b) rev.3في   أنظر المعلومات التفصیلیة 1
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لَ  )د ( انعدام    تراجعٌ   ُسّجِ أو  انخفاض  بسبب  االستثمار  وعائدات  الودائع  في  في    معّدالتعام  الفائدة 
األم بالدوالر  في  یالودائع  التوالي  على  والیورو  ویُ 2020عام  الركي  الوضع عزى  ،  إلى  جزئیًا  ذلك 

 ؛ جائحةاالقتصادي الناجم عن ال

عام  ال یورو في    1،575،631٪، من  77) بنسبة  والممنوحةانخفضت نفقات السفر (غیر الممنوحة   )ه(
 ؛جائحةالكبیر في السفر أثناء ال تراجعبشكل أساسي نتیجة ال 2020عام الیورو في  358،164إلى  2019

مة السیاحة العالمیة إلى عمل الت في المواقع التي تعمل فیھا منظّ ت القیود المفروضة على التنقّ أدّ  )و(
بُ   األفراد فین وغالبیة الموظّ  بُ   نحو تغییر المفاجئ  تسھیل ھذا ال  تمّ وعد.  عن  ل عد من خالل التحوُّ العمل عن 

 ما أجھزة الكمبیوتر المحمولة؛لة، وال سیّ المتنقّ  المكتبیة دواتاألالسریع إلى زیادة استخدام 

عددً الموظّ   دَّمَ ق ) ز( والمتقاعدون  الصحّ   أقلّ   افون  الرعایة  تكالیف  استرداد  مطالبات  في  من  عام الیة 
كاَن    مقارنةً   2020 السنوات األخیرة.  بما  في  الحال  الصحّ تحا  أنَّ   وبماعلیھ  التأمین  التزامات  بعد ساب  ي 

  19-جائحة كوفید في تأثیر    الئم النظر بشكل م  یة الحالیة، فقد تمّ ر بتكالیف الرعایة الصحّ انتھاء الخدمة یتأثّ 
تستند قة والتي  طبَّ االفتراضات المُ ین في  ، كما انعكست آراء الخبراء االكتواریین المستقلّ مد كعامل قصیر األ

 ؛2020الخصوم للعام حسابات  إلیھا

زالَ  ) ح( األال  تأثیرال  ما  جائحة    مد طویل  من  المستفادة  السابق   19-كوفید للدروس  ومن  التقییم،  قید 
 مة السیاحة العالمیة.تأثیر على القیمة الدفتریة ألصول منظّ  ألوانھ تقییم أيّ 

في   ةالمنتشر  نوًعا ما بسبب ھذه الجائحةمة السیاحة العالمیة  لمنظّ   كتنف األفق الماليالغموض ی  في الخالصة، ال یزال .7
العالم.   أنحاء  لسیناریو  وجمیع  االستجابة  أجل  تتّ لحتمَ مُ ال  حادّ ال  التراجعمن  قد  المنظّ ،  التخخذ  إجراءات  لخفض مة  التالیة  فیف 

 مة والحفاظ على السیولة:للمنظّ ق النقدي التدفّ  التكالیف وتحقیق الفائدة القصوى من

الدقیقة   )أ( عنلالمراقبة  لألعضاء  المقّررة  االشتراكات  و   مقبوضات  الحالیة  ، راتمتأخّ ال  عنالسنة 
 عة؛الموارد النقدیة المتاحة والمتوقّ بالنفقات   حصرو

 متداول ات اشتراكات األعضاء باستخدام صندوق رأس المال الإدارة مخاطر السیولة على مستحقّ  ) ب(
 األمر؛ زمَ إذا ل

 تسدیدصة لاستالم الموارد النقدیة المخصّ   إلى حین  جھات المانحةتأخیر المشاریع القائمة على ال  ) ج(
 النفقات؛ 

األعضاء   )د ( مستمّر  إطالع  فیھا  بشكل  النظر  یجري  التي  والخطط  المالي  والوضع  البرنامج  على 
 .لتقلیص عملیات المیزانیة العادیة

إلى .8 أعاله  جاھات  االتّ   بالنظر  إلیھا  المتّ الُمشار  وبدعمٍ واإلجراءات  والجھات   ء عضااألمن    مستمرّ   خذة، 
 بنجاح.  الجائحةوالمالیة آلثار  العملیةإدارة التداعیات  مواصلةمة السیاحة العالمیة ع منظّ المانحة، تتوقّ 

 لمحة عامة عن البیانات المالیة 

، والمعاییر مةالیة الُمفّصلة للمنظمة السیاحة العالمیة، والقواعد المللنظام المالي لمنظ  البیانات المالیة وفقًاتُعَدّ   .9
ھذه المعاییر كمعاییر  األمم المتّحدة التي تقضي بأن تُستخدَم  ، وبما یتماشى مع سیاسة  2المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 المنّظمات التابعة لألمم المتّحدة.   محاسبیة من قبل 

ل  .10 تُسجَّ حیث  المحاسبي،  االستحقاق  مفھوم  أساس  إلى  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  تستند 
ن في التقاریر عند حصولھا لقائمة على المعاییر المحاسبیة ولیس عند دفعھا. وتوفّر البیانات المالیة ا  ،المعامالت وتُدوَّ

 
 1  -14النظام المالي   2
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أفضل عن إیرادات المنظمة ونفقاتھا، وأصولھا وخصومھا واحتیاطیاتھا، كما أنھا تحّسن   صورةالدولیة للقطاع العام  
 .  عملیة صنع القرار واإلدارة المالیة والتخطیط على مستوى اإلدارة والحوكمة

 تتألّف البیانات المالیة من:   .11

 بیان عن الوضع المالي   )أ(

ات یحتیاطمھا، والفائض/العجز المتراكم واإلمة السیاحة العالمیة، وخصویقدّم معلومات عن أصول منظ
 عن مدى توافر الموارد لدعم العملیات المستقبلیة.  معلوماتیعطي كما   في نھایة السنة،

 بیان عن األداء المالي  ) ب(

حول طبیعة   والنفقات. ویوفّر معلومات  اإلیراداتأي الفرق بین    ،الفائض أو العجز الصافي للسنة  یبیّن
 ومصادرھا.  اإلیراداتمة ومبالغ ات المرتبطة بتنفیذ برنامج المنظالنفق

 التغیّرات في صافي األصول/رأس المالبیان عن  ) ج(

 یسلّط الضوء على مصادر التغیّرات في الوضع المالي العام.  

 بیان التدفّقات النقدیة )د (

منظ سیولة  حول  معلومات  العالمیة  یوفّر  السیاحة  النقد  مة  مصادر  ذلك  في  بما  واستخدامھ ومالءتھا، 
 والنقد الخارج.    یوضح الفرق بین النقد الوارد وھو خالل الفترة المالیة. 

 المیزانیة العادیة  –مقارنة للمیزانیة والمبالغ الفعلیة   )ه(

عرض الفرق بین إنفاق المیزانیة ة الُمعتَمدة، وتتسلّط الضوء على مدى استخدام موارد المیزانیة العادی
 الفعلي واعتماد المیزانیة الُمقّر. 

 مالحظات على البیانات المالیة )و(

ً تساعد على فھم البیانات   عن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة وغیر   المالیة. وتتضّمن المالحظات ملّخصا
ا والمعلومات  التفصیلیة  الجداول  من  ً ذلك  أیضا المالحظات  وتقدّم  وكشوفات   لتوضیحیة.  معلومات 

 قة بالبیانات المالیة، على النحو المطلوب بموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.  إضافیة متعل

ً البیانات المالیة أیضتقدّم  .12  العمل الُمحدَّدة بشكٍل منفصل، وھي:   فئاتمعلومات حول  ا

 خدمات برنامج العمل  )أ(

رة تغّطي فئة خدمات برنامج العمل، وھي   ل بشكٍل رئیسي من االشتراكات الُمقرَّ الصندوق العام الُمموَّ
) للفترة iلألعضاء،  لھا  المخّصصة  البرامج  ت على اعتمادات  یُصوَّ التي  للمنّظمة  الرئیسیة  العملیات   (

) األنشطة األخرى الخارجة عن iiالمالیة من قبل الجمعیة العامة (برنامج عمل المیزانیة العادیة)، و(
ال العامنطاق  الصندوق  ضمن  العادیة  عمل    ،میزانیة  برنامج  وأنشطة  المنشورات  مخزن  أنشطة  مثل 

المنتسبین، المتداول،  األعضاء  المال  رأس  من    األخرى   واإلحتیاطات  وصندوق  أنشطة وغیرھا 
مستحقات الموظفین بعد نھایة  (  في إطار الصندوق العام  الخارجة عن نطاق المیزانیة العادیةالمشاریع  

 . )، ومواءمات محاسبیة 2014، وإیرادات متنوعة خارج المیزانیة، ومشاریع سابقة لعام الخدمة
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 الخدمات األخرى )ب (

بشكٍل  وترتبط  اإلستئمانیة،  والصنادیق  الطوعیة  المساھمات  صندوق  األخرى  الخدمات  فئة  تشمل 
لة بتمویٍل طوعي من الجھات    سلطةٍ  اإلتفاقات أو طریق المانحة عنأساسي بالمشاریع واألنشطة الُمموَّ

المشاریع .  قانونیٍة أخرى المشاریع ومن أرصدة  تكالیف دعم  أنشطة ممولة من استرداد  أیضا  وتشمل 
 المغلقة.

 : لمحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھي التالیةالجوانب الرئیسیة للتقاریر المالیة والكشوفات في إطار المعاییر ا .13

مة السیاحة العالمیة في مجموعٍة واحدة من البیانات المالیة الخاصة بمنظ  المعامالتیُبلَّغ عن جمیع   )أ(
لة، ومعلومات خاصة    في المالحظات. تُعَرض بالفئات المالیة، مع معلوماٍت مفصَّ

اإلیرادات   ) ب( ن  استالم   شتراكاتلإلتُدوَّ في  الحق  العالمیة  السیاحة  منظمة  تمتلك  عندما  رة  الُمقرَّ
ن المساھمات الطوعیة بالكامل كإیرادات عند استالم مساھمٍة   -شتراك  اإل أي في بدایة كّل عام. وتُدوَّ

إّال  على شروطمؤكَّدة،  تنطوي  كانت  إذا  یجب      باألداء  التدوین.    یفاؤھاتاسمرتبطة  ن    كماقبل  تُدوَّ
السلع، المساھم أو  السفر  مثل  المادیة  الخدمات  أو  اإلیجار  من  الُمعفاة  المباني  مثل  العینیة،  ات 

ً أیض  كإیرادات ن كافة اإلیرادات األخرى على أساس االستحقاق في الفترة التي تحصل فیھا  ا . وتُدوَّ
 . المعاملة

   .تُقام المخّصصات عندما یُعتبَر استالم الحسابات المستحقة القبض مشكوكاً فیھ ) ج(

نتُعَرض النفقات في البیان )د (    .عندما تُستلَم السلع والخدمات ات المالیة بحسب طبیعتھا، وتُدوَّ

  ع.عند المبیع أو التوزیالموجودات ذات الطبیعة المادیة، كالمنشورات، تُصَرف  )ه(

الخاصة بالموّظفین المزمع تسدیدھا في الفترات المستقبلیة على أساس  یُحدَّد تدوین كافة اإللتزامات )و(
اإلستحقاق، بما في ذلك اإلجازة السنویة المتراكمة، واستحقاقات نھایة الخدمة، واإللتزامات الطبیة 

 كتواریین مستقلّین.إة، من قبل خبراء بعد انتھاء الخدم

المادیة وفقاً   ) ز( الثابتة وغیر  المحاسبیة تُعرض األصول  المعاییر  تفرضھا  التي  المحاسبیة  للسیاسات 
   الدولیة للقطاع العام.

ن ) ح( بدون كلفة من قبل المساھمة العینیة لإلیجار السنوي لمبنى المقّر الرئیسي في مدرید الُمقدَّم    تُدوَّ
  .اإلسبانیةحكومة ال

الُمعَدّ على أساس االستحقاق وبیان مقارنة المیزانیة والمبالغ   تُوفَّر التسویة بین بیان األداء المالي )ط(
   .الفعلیة الذي یُعَدّ ویُستخدَم على أساس االستحقاق الُمعدَّل

ة وغیر المصروفة في نھایة السنة ضمن الفوائض المتراكمة في  ) ي( تُدَرج مخّصصات المیزانیة الُمقَرَّ
  .انتظار استخدامھا

ال  اتیحتیاطاإل ) ك( تلك  تُقرّ ھي  قبل  تي  من  التحدید  وجھ  السیاحة   على  منّظمة  في  الرئاسیة  الھیئات 
   العالمیة.

ال تُعتبَر إلتزامات المیزانیة كخصوم إّال إذا كانت مستحقة الدفع وناتجة عن سلعٍ أو خدماٍت ُمقدَّمة  ) ل(
  .في خالل السنة المالیة

للم  یُقدَّم كشٌف إضافي في ما ) م( المالیة  المخاطر  بإدارة  بأتعاب  نظیتعلّق  یتعلّق   الموّظفینمة وفي ما 
 وما فوق. D2مستوى فین بن یضّمون الموظالذی ین الرئیسیناإلداری
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تعریفات مالیة أساسیة عدّة ضمن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بھدف تسھیل   ما یلي  تُعَرض في .14
  مالیة: استخدام وفھم ھذه البیانات ال

ھي الموارد التي تتحّكم بھا منظمة السیاحة العالمیة نتیجةً ألحداث سابقة ومنھا یُتوقّع أن األصول  )أ(
 تتدفّق للمنظمة منافع إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة مستقبلیة. 

ھي الموجبات الحالیة الناشئة من أحداث سابقة والتي یُتوقَّع أن تؤدّي تسویتھا إلى تدفّق الخصوم   ) ب(
 خارجي للموارد التي تمثّل فوائد إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة. 

  خصومھا.الفائدة المتبقّیة في أصول منظمة السیاحة العالمیة بعد حسم جمیع  وھ صافي األصول ) ج(

للفوائد  اإلیرادات   )د ( اإلجمالي  التدفّق  اإلاإلھي  أو  الفترة مكانقتصادیة  خالل  في  الخدماتیة  ات 
 األصول.المشمولة بالتقریر إذا كانت ھذه التدفّقات تؤدّي إلى زیادةٍ في صافي 

المشمولة ھي  النفقات   )ه( الفترة  خالل  في  الخدماتیة  اإلمكانات  أو  اإلقتصادیة  الفوائد  في  اإلنخفاض 
في  تراجعٍ  إلى  تؤدّي  تكبّد خصوم  أو  لألصول  استھالٍك  أو  خارجیة  تدفّقات  شكل  على  بالتقریر 

 .صافي األصول

و تعطي قیمةً ھي المعامالت التي تتلقى منظمة السیاحة العالمیة مقابلھا أالمعامالت غیر التبادلیة   )و(
  .لكیاٍن آخر من دون أن تعطي أو تتلقى مباشرةً قیمةً مساویة تقریباً في التبادل

النقدیة   ) ز( الُممتلَ البنود  العملة  یتم استالمھاھي وحدات  التي سوف  دفعھا   كة واألصول والخصوم  أو 
   حدید.مبالغ ثابتة أو قابلة للتب

نةزیادة جمیع بنو ھوالفائض للفترة  ) ح(  في فترةٍ معیّنة.  د اإلیرادات على النفقات الُمدوَّ

ن اإلیرادات والنفقات في البیانات المالیة في الفترة التي تعود إلیھا.  .15 بموجب أساس االستحقاق المحاسبي، تُدوَّ
ل إلى الفائض المتراكم. وتم ثل ھذه الفوائض المتراكمة الجزء  وینتج عن زیادة اإلیرادات بالنسبة إلى النفقات فائٌض یُرحَّ

 . غیر المصروف من اإلشتراكات الواجب استخدامھا، على النحو المأذون بھ، في إطار متطلّبات المنظمة

ستوفى ال تعطي عني أن اإلیرادات التي تُ یالمعامالت في القطاع العام ھي معامالت غیر تبادلیة، ما    معظم .16
قیمة مساویة كعائد.قیمة مساویة كعائد، كما أن   تتلقى  المقدمة ال  للقطاع و  الخدمات  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  تركیز 

األصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم، عندما   تدوینحول الوضع المالي الذي یُستدَّل علیھ من خالل    یتمحورالعام  
 الخصوم متوافرة.    تدوینتكون معاییر 

   ستراتیجیة العالمیة وعضویتھا وأھدافھا اإلة مة السیاحایات منظغ

من نظامھا األساسي، في "تنشیط    1 -3تكمن غایات منّظمة السیاحة العالمیة، على النحو الُملخَّص في المادة   .17
واإلحترام واإلزدھار،  والسالم،  الدولي،  والتفاھم  االقتصادیة،  التنمیة  في  المساھمة  بغیة  وإنمائھا  العالمي   السیاحة 

 . لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع والتقیّد بھا، دون أّي تمییز عنصري أو جنسي أو لغوي أو دیني"

أعضاء   6، وابلدً   159تضم منظمة السیاحة العالمیة في عداد أعضائھا  ،  2020كانون األول/دیسمبر    31في   .18
القطاع الخاص، والمؤّسسات التربویة، والرابطات السیاحیة، والسلطات عضواً منتسباً یمثّلون    543  وحواليمشاركین،  

 . السیاحیة المحلیة 

المن .19 حوكمة  فيظتُحدَّد  التنفیذي،  والمجلس  العامة  الجمعیة  من خالل  لمنظ  مة،  األساسي  السیاحة النظام  مة 
 . 3العالمیة

 
 من النظام األساسي    20إلى   9المواد   3
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20. ) العمل  برنامج  للفترة    A/23/5(a)rev.2(4ویفنّد  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  اإلستراتیجیة  -2020األھداف 
2021:  

إلى ضمان استمرار قطاع السیاحة كقّوة الھدف األّول: وضع السیاحة كأولویة في السیاسات  یرمي   )أ (
عام   خّطة  تحقیق  أجل  من  وبالتالي  المستدامة  التنمیة  أجل  من  التنمیة   2030رئیسیة  وأھداف 

 وخاضع  شامل ومتكامل ونظام إدارة فعّال السبعة عشر، ما یتطلّب وجود إطار سیاساتالمستدامة  

في   المتعدّدین  المصلحة  أصحاب  بین  التعاون  ویُشّجع  یُتیح  وتطویرھا للمساءلة  السیاحة  تخطیط 
 وإدارتھا؛

حة لى توجیھ عملیة تطویر سیاسات السیاإالھدف الثاني: تصدیر تولید المعارف والسیاسات  یرمي   )ب(
 التي تُعّزز السیاحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجمیع؛

إلى تلبیة احتیاجات جمیع األعضاء  یمة أفضل لألعضاء وزیادة العضویة  : إیجاد ق3الھدف  یرمي   )ج (
 وزیادة العضویة؛

الشراكات  4الھدف  یرمي   )د( المنّظمة من خالل  قدرة  وتعزیز  الموارد  زیادة  استكشاف طرق :  إلى 
تعزیز  أجل  من  المیزانیة  عن  الخارجة  والموارد  العادیة  میزانیتھا  موارد  لزیادة  ومبتكرة  جدیدة 

 القدرة على التنفیذ لما فیھ مصلحة األعضاء واألمانة.

للغایة،    .21 صعبة  مالیة  بیئٍة  في  كبیرة  جھود  بذل  المنظمة  واصلت  الحالیة،  المالیة  الفترة  بغیة طوال  وذلك 
 ستراتیجیة.اإل ضمان تنفیذ البرامج من أجل تحقیق األھداف 

ل منظمة السیاحة العالمیة بشكٍل أساسي من خالل األنصبة المقّررة لألعضاء في المیزانیة العادیة ومن    .22 تُموَّ
 .5خالل المساھمات الطوعیة، ومساھمات الصنادیق االستئمانیة، دعماً لألھداف االستراتیجیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A/RES/714(XXIII)أقر في القرار   4
 4  -10، و 3 -10، و 6النظام المالي، المواد   5
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 أبرز بنود البیانات المالیة 

  المیزانیة العادیة المیزانیة في أداء

  المیزانیة العادیةالمیزانیة في نتیجة 

 

الجمعیة العامة. وتصّوت الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة   كما أقرتھایحلّل ھذا القسم المیزانیة العادیة   .23
. وتُقدَّم میزانیة السنتَین على أساٍس 6على المیزانیة العادیة لفترة سنتین تقویمیتَین متتالیتْین بدءاً بسنٍة ذات رقٍم زوجي 

 . 7فترة المالیةسنوي لتغطیة برنامج العمل المقترح للمیزانیة العادیة لكّل سنٍة مالیة من ال

رة من األعضاء .24 ل المیزانیة العادیة من االشتراكات الُمقرَّ ومخّصصات المیزانیة. وتتوافر اإلعتمادات   8تُموَّ
 ً  . 9إللتزامات المیزانیة خالل الفترة المالیة التي تعود إلیھا والثنَي عشر شھراً إضافیا

-2020المیزانیة العادیة للمنظمة التي تغطي فترة السنتین    (A/RES/715(XXIII))أقّرت الجمعیة العامة   .25
2021  (A/23/5(b) rev.1)  لعامي    30,096,000  بقیمة السنویتین  المیزانیتین  على  موّزعة   2021و  2020یورو 
و  000899,14,بواقع   التوالي   15.197.000یورو  على  لعام    .یورو  السنویة  المیزانیة  لت   10بتحویالت  2020وُعدِّ
   . المیزانیة العادیة –یورو، على النحو المشروح في المرفق الثاني بشأن تحویالت االعتمادات  419,668 قدرھا

 
 4  -4، المادة  2النظام المالي، المادة  6
لة  3النظام المالي، المادة  7  4  -4، القواعد المالیة الُمفصَّ
   6النظام المالي، المادة   8
 (أ) 2  -5(أ)، النظام المالي، المادة  1  -5النظام المالي، المادة  9

 (ب) 3 -5النظام المالي، المادة  10

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note

Approved 
income / Original 

budget 1 Final budget 2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual 3

Budgetary cash 
balance (cash-in 

less 
Budgetary difference 0.00 0.00 2,765,445.26 -2,765,445.26 1,563,732.98
Budgetary income 14,899,000.00 14,899,000.00 14,743,894.85 155,105.15 13,542,182.57
Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 13,273,000.00 13,269,841.00 3,159.00 10,720,026.71
        Full Members 13,040,000.00 13,040,000.00 13,037,131.00 2,869.00 10,512,381.71
        Associate Members 233,000.00 233,000.00 232,710.00 290.00 207,645.00
Other income sources 1,626,000.00 1,626,000.00 1,474,053.85 151,946.15 1,175,447.49
        Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85 -17.85 537,017.85
        Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00
        Affiliate Members 889,000.00 889,000.00 737,036.00 151,964.00 438,429.64
Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 1,646,708.37
Budgetary expenditure 14,899,000.00 14,899,000.00 11,978,449.59 2,920,550.41 11,978,449.59
A Member Relations 2,409,000.00 2,409,000.00 2,075,029.42 333,970.58 2,075,029.42
B Operational 3,830,000.00 3,599,869.54 3,455,995.82 143,873.72 3,455,995.82
C Support, Direct to Members 3,634,000.00 3,864,130.46 3,864,130.46 0.00 3,864,130.46
D Support, Indirect to Members 5,026,000.00 5,026,000.00 2,583,293.89 2,442,706.11 2,583,293.89
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, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) Part II.
2 After transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure modification.
3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated number of Members.
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، ما  اتعاطفً   ،یورو  11,978,450ویورو    14,743,895  ، بلغ إجمالي إیرادات ونفقات المیزانیة2020في   .26
بنسبة   تنفیذ  إلى معدّل  إیرادات  81أفضى  (إجمالي  المیزانیة  نتیجة  تُظِھر  وبالتالي،  المیزانیة.  إیرادات  إجمالي  % من 

قدره فائضاً  المیزانیة)  نفقات  إجمالي  ناقص  اإلجمالیة  العالمیة   2,765,445  المیزانیة  السیاحة  منظمة  وتقدّم  یورو. 
 .المیزانیة العادیة لفترة السنتین 11التنفیذي حول وضع تنفیذ  مّرتَین في السنة تقریراً إلى المجلس

النقدي) .27 (الدخل  الُمستلَمة  المیزانیة  إیرادات  إجمالي  متأّخرات   13.542.183  یبلغ  ذلك  في  بما  یورو، 
% من  91یورو)، ما یمثل    1,646,708(  2020كانون األول/دیسمبر    31األعضاء المحّصلة خالل السنة المنتھیة في  

ة الُمقرَّ المیزانیة  في  إیرادات  المستوفاة  استیفاؤھا. والمتأخرات  تم  التي  المتأخرات  بفضل  أعلى من 5ھي    2020،   %
 .2019-2014تأخرات المستوفاة في الفترة ممتوسط ال

للمیزانیة .28 النقدي  الرصید  إنفاق    العادیة  أدّى  ناقص  النقدي)  (الدخل  المستلمة  المیزانیة  إیرادات  (إجمالي 
إلى   قدره  فائضالمیزانیة)  من1,563,733  نقدي  لإلستالف  ھناك ضرورة  تكن  لم  وبالتالي،  المال    .  رأس  صندوق 

 .12المتداول

 ،یورو  1,563,733، البالغ  2020ویقترح األمین العام استخدام الفائض النقدي المتوافر الباقي من میزانیة   .29
 بموافقة األعضاء، كما یلي: 

 خالل  العادیة  المیزانیة  من  العمل  برنامج  في  التشغیلیة  األنشطة  زیادة  أجل  من  .یورو  200,000 )أ(
القادمتَْین   السنتین   تضمنت   العادیة  2020  میزانیة  إیرادات   ألن  ومراعاةً   ،2023-2022فترة 

إعادة ھذا    یقترح  ،)یورو  200,000(  المنشورات  مخزن  في  المتراكمة  الفوائض  من  مخصصات
 .المنشوراتالمبلغ إلى الفائض المتراكم في مخزن 

بھدف   1,363,733 ) ب( المتداول  المال  رأس  إلى صندوق  مؤقّتًا  المبلغ  ھذا  تخصیص  یُقتَرح  یورو. 
أو  القادمتَْین،  السنتَْین  فترة  العادیة خالل  المیزانیة  العمل من  برنامج  التشغیلیة في  زیادة األنشطة 

مویل من أجل التمویل الجزئي لخصوم مستحقّات موّظفي المنّظمة بعد الخدمة عمًال باستراتیجیة الت
التي اقترحھا األمین العام لخصوم مستحقات موظفي المنظمة بعد الخدمة التي ُعرضت في الوثیقة 

)CE/110/4(d))  (CE/DEC/4(CX) مقترًحا العام  األمین  وسیُقدّم  آخر.  لغرض  أو   ،(
  العامة.للتخصیص النھائي كي یوافق علیھ األعضاء في جلسٍة مقبلة للمجلس التنفیذي أو الجمعیة 

، تّم تخصیص  2019كانون األول/دیسمبر    31المیزانیة العادیة بتاریخ  من أصل إجمالي الفائض النقدي في   .30
قدره   الوثیقة   1.788.645مبلغ  في  الموّضح  النحو  للمنّظمة، على  المتداول  المال  لصندوق رأس  مؤقّت  بشكل  یورو 

CE/112/3(d) rev.1  (CE/DEC/6(CXII))  طر السیولة الُمحتَملة على المنّظمة عقب جائحة بھدف الحدّ من مخا
الغموض المستمّر الذي  . وبالنظر إلى  2020آذار/مارس    11العالمیة التي أعلنتھا منّظمة الصّحة العالمیة في    19-كوفید 

)،  19-كوفید   -األفق المالي بسبب الجائحة (أنظر القسم المتعلّق بالمالحظة الخاّصة بشأن جائحة فیروس كورونا  یكتنف  
 یُقتَرح إبقاء المبلغ المخّصص في صندوق رأس المال المتداول (أنظر قسم صندوق رأس المال المتداول).  
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   مقارنة األداء المالي بنتیجة المیزانیة العادیة

 

بین    .31 التسویة  لدى  الحسبان  في  التالیة  الفروقات  أخذ  یجب  وبالتالي،  المحاسبیة.  واألسس  المیزانیة  تختلف 
  األداء المالي (بیان األداء المالي) ونتیجة المیزانیة (بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة):

 في الكیانات   فروقاتال )أ (

بیا منظیشمل  عملیات  جمیع  المالي  األداء  مقارنة ن  بیان  ینحصر  حین  في  العالمیة،  السیاحة  مة 
 ة العادیة.  صلة بالمیزانیوالمبالغ الفعلیة بالعملیات المتالمیزانیة 

العام الصندوق  (  13أُنشئ  احتساب:  لغرض  بالمیزانیة iللمنظمة  المتصلة  المالیة  المعامالت   (
و( (iiالعادیة،  العادیة  بالمیزانیة  المتصلة  غیر  األخرى  المالیة  المعامالت  خارج )  كالمشاریع 

األعضاء  عمل  وبرنامج  المنشورات،  مخزن  مثل  العام،  الصندوق  وضمن  العادیة  المیزانیة 
واإلحتیاطي   المتداول  المنتسبین،  المال  رأس  وصندوق  المیزانیة  خارج  المتنّوعة  واإلیرادات 

اإلضافة إلى )، وبii). أما المعامالت األخیرة (وغیره من المشاریع الخارجة عن المیزانیة العادیة
من  جزءاً  تشّكل  ال  أنّھا  إعتبار  وعلى  االستئمانیة،  والصنادیق  الطوعیة  المساھمات  صندوق 

 . المیزانیة العادیة، فھي فروقات في الكیانات تُحذَف لدى التسویة
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Table 2 - Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance -1,447,526.28
    Entity differences -482,958.97
    Basis differences -3,730,012.57
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,765,445.26
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 الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي  فروقاتال )ب(

یُعدّ بیان األداء المالي على أساس اإلستحقاق الكامل، وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام،  
ستحقاق الُمعدَّل وفقاً للمیزانیة مبالغ الفعلیة یُعدّ على أساس اإلفي حین أن بیان مقارنة المیزانیة وال

 . العادیة

المُ  العادیة على أساس اإلستحقاق  المیزانیة  المیزانیة على تُقَّر  تُدَرج اإلیرادات في  عدَّل، في حین 
اإلستحقاق األعضاء)  أساس  وتُدَرج   (اشتراكات  المتراكم،  الفائض  من  المخّصصات  إضافة  مع 

 النفقات في المیزانیة عندما یكون ُمخطَّطاً أن التكالیف ستكون مستحقةً، في ما عدا:

)i(   المادیة، والتزامات اإلیجار التمویلي التي الممتلكات والمباني والمعدّات، واألصول غیر
ن في المیزانیة عندما یكون من الُمخطَّط تسدید المدفوعات  ؛ تُدوَّ

)ii(   إنتھاء بعد  الصحي  بالتأمین  المتصلة  الخدمة  إنتھاء  بعد  الموظفین  استحقاقات  نفقات 
لمحاسبیة  الخدمة وسواه من استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة والتي تستحق وفقاً للمعاییر ا

تستند  التي  المیزانیة  اعتمادات  تزید عن  ولكنّھا  العام  للقطاع  تكالیف   إلى  جزئیًا  الدولیة 
المستحقّة تُغّطي    الخدمة  أوال التي  اإلستحقاقات  دفع  (نھج  المتوقعة  السنویة  المدفوعات 

  ؛بأول)

)iii(  المیزانیة العادیةتعدیالت السنوات السابقة للفائض المتراكم المرتبط بنفقات مشاریع 

)iv( وال الُمسدَّدة  غیر  األعضاء  اشتراكات  (مثل   فروقاتبدل  األخرى  تطبیق   المحاسبیة 
األجنبي،  فروقاتو  ،البدالت الصرف  المشتركة،  أسعار  المشاریع  في    واالستثمار 

بیع الممتلكات    فيوالخسائر    وانخفاض القیمةستھالك/اإلھالك،  والتبّرعات العینیة، واإل
نوالمباني والمعدّات واألصول غیر المادیة) التي   في المیزانیة؛  ال تُدوَّ

)v( االستبدال احتیاطي  إلى  اإلستھالك   14التحویل  إلى  إستناداً  المیزانیة  في  ن  یُدوَّ الذي 
 .  واإلھالك في السنوات السابقة

 في التقدیم   ختالفاتاإل )ج (

مقارنة   بیان  أن  حین  في  النفقات،  طبیعة  على  قائماً  تصنیفاً  المالي  األداء  بیان  یستخدم 
 .  األقسام/األبوابالمیزانیة والمبالغ الفعلیة یصنّف النفقات بحسب 

النففي   تُصنَّف  العادیة،  (المیزانیة  األعضاء  عالقات  بین  ألفقات  والبرامج  الباب   ،(
غیر المباشر   –)، والدعم  ب جیم الباالمباشر لألعضاء (  –والدعم  )،  الباب باء التشغیلیة (
 .. ویُذكر أّن األثر المالي لإلختالفات في التقدیم ھو صفر15)الباب داللألعضاء (

 األداء المالي 

 تحلیل اإلیرادات 

ل أنشطة منظمة السیاحة العالمیة بشكٍل أساسي من خالل    17,959,123  بلغ إجمالي اإلیرادات .32 یورو. وتُموَّ
رة   المقرَّ األعضاء  إشتراكات  من  اإلیرادات  صافي  ویمثّل  لألعضاء.  رة  الُمقرَّ إجمالي   81اإلشتراكات  من  المئة  في 

 . وروی 14,596,841 اإلیرادات، إذ یبلغ

من المساھمات األخرى (المساھمات    ،من إجمالي اإلیرادات  في المئة  6  وھي تمثل،  تأتي اإلیرادات المتبقیة .33
 ،2019  ینایرثاني/كانون ال  1  من  اعتباًراو   .یورو  1,099,088  وقد بلغت  ،الطوعیة ومساھمات الصنادیق اإلستئمانیة) 
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الفارقةتكون    أن  منظمةال  إدارة  قررت فيشروطً   العالمات  كانون   1  من  اعتباًرا  لذلك،.  المانحین  مع  تفاقیاتإلا  ا 
ال  المحاسبیة  للسیاسات  وفقًا  ،2019  ینایرالثاني/   المتعلقة   التبادلیة  غیر  المعامالت  أن  منظمةال  تعتبر  منظمة،في 

الفارقة  ذات  المانحة  الجھاتمع    اتتفاقإلبا   مساھمات(  أخرى  مساھمات  وإیرادات  مشروطة  إیرادات  ھي  العالمات 
 .ھاتسلیم یتم   عیرامش كنفقات بھا االعتراف یتم االتفاقات بھذه صلة ذات) استئمانیة أموال وإیرادات طوعیة

لة كإیرادات. ولھذا السبب، تلحظ  و .34 مخّصصة   منظمة إعتماداتالقد ال تُستلَم في النھایة جمیع المبالغ الُمسجَّ
مشاریع قائمة على المنح وسابقة للحسابات غیر مضمونة التحصیل ومخّصصات استرداد للجھات المانحة بالنسبة إلى  

  .2019لعام 

یورو. وتشمل  2,263,193 بلغتأخرى   % فمصدرھا إیرادات13التي تمثل  المتبقیة  إلیراداتأما ا .35
لقد . ویورو) 1,504,566(وتبرعات عینیة  یورو) 318,777(مبیعات المنشورات  بصورة رئیسیة اإلیرادات األخرى

نت  السفر وتبّرعات ،)یورو 1,307,975( الممنوحة المؤتمرات ومرافق باألماكن یتعلّق ما في العینیة التبّرعات دُّوِ
 )یورو 196,590(

   
 

   تحلیل النفقات

فین، أي الفئة الرئیسیة تحقاقات الموظوتمثّل األجور والرواتب واسیورو.  19,406,649 بلغ إجمالي النفقات .36
 8,567,022  یورو). وبلغت رواتب الموظفین الدائمین  14,333,423( في المئة من إجمالي النفقات    74في اإلنفاق،  

 21یورو (  2,945,720  في المئة من األجور والرواتب واستحقاقات الموظفین). وأُنِفَق مبلغ إضافي قدره  60یورو (
 20یورو (  2,820,682  في المئة) على الموظفین المؤقتین والمستشارین لدعم تنفیذ المشاریع. أما المبلغ المتبقّي وقدره

المرتبطة باإلجازة السنویة   والمكاسب أو الخسائر اإلكتواریة  الخدمة  نھایةفي المئة) فیتعلق باستحقاقات الموظفین بعد  
   . ، وذلك للموظفین الحالیین والمتقاعدینواستحقاقات نھایة الخدمةالمتراكمة 

في المئة من   12یورو، وتشّكل    2,342,352  تساوي اللوازم والمواد اإلستھالكیة وتكالیف التشغیل األخرى .37
یورو)، ونفقات اإلیجار، بما    333,635(إجمالي النفقات. وتشمل ھذه الفئة بشكٍل رئیسي اللوازم والمواد االستھالكیة  

العیني   اإلیجار  ذلك  التعاقدیة    1,370,118(في  والخدمات  والمواد   483,131(یورو)،  لإل  یورو)،  ستھالك القابلة 
 . )یورو 119,201(

 16التي تشارك منّظمة السیاحة العالمیة في تمویلھایحتوي المرفق الثالث على قائمة بالمشاریع  .38
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  الفئات  تحلیل األداء بحسب

 

  انخفاض   بالدرجة األولى إلى  العجزیورو. ویُعزى    583.481-  قدره  عجًزاسّجلت فئة خدمات برنامج العمل   .39
) األخرى  وزیادة  2.064.673-اإلیرادات  األجور    یورو)،  الموظّ او  والرواتب نفقات   1.913.626(  فینستحقاقات 

  یورو) مقارنةً بالعام الماضي. 1.755.624-یورو) وانخفاض نفقات السفر وغیرھا (

اإلیرادات بانخفاض  ا  عمومً العجز  ر ھذا  فسَّ . ویُ یورو  864.045-  قدره  اعجزً سّجلت فئة الخدمات األخرى  و .40
) (ویورو)    1.240.678-األخرى  الجاریة  والنفقات  االستھالكیة  والمواد  اإلمدادات  یورو)،   897.327-انخفاض 

 یورو) مقارنةً بالعام الماضي. 419.431وزیادة نفقات الفوارق في صرف العمالت (

 ، على أساس اإلتفاقات المبرمةت السابقةت عائداتھا في السنوانَوِّ ر النتیجة نفقات السنة الجاریة التي دُ وتظھِ  .41
 ینایركانون الثاني/  1 من اعتباًراف . منظمة للمعامالت غیر التبادلیة غیر المشروطةل السیاسات المحاسبیة ل وبموجب

 1 من اعتباًرا لذلك،. المانحین مع  تفاقیاتإلا ا في◌ً شروطمراحل الھامة التكون  أن  منظمةال إدارة قررت ،2019
 المتعلقة التبادلیة غیر المعامالت أن منظمةال تعتبر منظمة، في ال المحاسبیة للسیاسات وفقًا ،2019 ینایرالثاني/كانون 

لدى تسلیم نفقات   یراداتباإل ، ویتم اإلعترافمشروطة إیرادات ھي الھامة المراحل ذات المانحة الجھاتمع  تفاقاتإلبا
 المشاریع.
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Table 3 - Summary financial performance by segment 2020
for the year ended 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Revenue 16,456,423.45 1,744,857.21 -242,158.11 17,959,122.55
Expenses 17,039,904.46 2,608,902.48 -242,158.11 19,406,648.83
Surplus/(deficit) for the year -583,481.01 -864,045.27 0.00 -1,447,526.28
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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 الوضع المالي  

 األصول والخصوم وصافي رأس المال تحلیل 

تاریخ   .42 حتى  األصول  األول/دیسمبر    31بلغت  مجموعھ  2020كانون  یورو   31,979,037  ما 
في    29,114,908( األول/دیسمبر    31یورو  المكاِ 2019كانون  نقدیة ومن  أرصدةً  المنظمة  النقدیة  ). وتملك  ما  فئات 

یمثل  و،  یورو  22,654,881یساوي   المسدّدة   71ما  غیر  اإلشتراكات  صافي  ویبلغ  األصول.  إجمالي  من  المئة    في 
یمثل    8,157,396 ما  ل  26یورو،  الصافیة  اإلجمالیة  الدفتریة  القیمة  أما  األصول.  إجمالي  من  المئة  لممتلكات  في 

 یورو. 580,757 والمباني والمعدّات واألصول غیر المادیة فتبلغ

تاریخ   .43 حتى  الخصوم  األول/دیسمبر    31بلغت  مجموعھ  2020كانون  یورو    41,257,658  ما 
 1,124,850المبالغ الواجبة الدفع والمستحقات  ساوي  ). وت 2019كانون األول/دیسمبر    31یورو في    33,421,130(

 في المئة من إجمالي خصوم  17  یورو، وتمثل مجتمعةً   5,747,445  والخصوم المؤجلة  والمبالغ المقبوضة سلفًا  ،یورو
خصوم إلى إستحقاقات الموظفین، ومعظمھا من الخصوم غیر ھذه الفي المئة من إجمالي    81  وتُعزى نسبة  المنظمة،
بعد    الجاریة الموّظفین  باستحقاقات  الالخدمة  نھایةالمرتبطة  اإللتزامات  إجمالي  أصل  ومن    إستحقاقات على  ة  مترتّب. 

في    2یورو (  555,675  یورو، تساوي الخصوم الجاریة  33,577,520  الموظفین (الجاریة منھا وغیر الجاریة) البالغ
 المئة).

یورو إلى وضعٍ قوي لناحیة السیولة. بید أن قدرة   23,027,874  یشیر إجمالي رأس المال المتداول والبالغو .44
على   إشتراكات   الوفاءالمنظمة  تحصیل  في  تأخیر  حاالت  واجھت  ما  إذا  تتأثر  قد  القصیر  المدى  على  باإللتزامات 

 العضویة. 

المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة إلى وضعٍ غیر جاٍر   غیر الجاریة یؤدّي أثر اإللتزامات .45
عندما تصبح یورو سیُصار إلى إستیفائھا  - 32,306,495 (األصول غیر الجاریة ناقص الخصوم غیر الجاریة) بواقع

 . المستقبلیة أو اإلحتیاطیاتاإلشتراكات من مستحقّة الدفع 
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یورو،  - 9,278,621 ما قدره 2020سبمر یكانون األول/د  31بلغ صافي رأس المال للمنظمة حتى تاریخ  .46
) وھو یتمثل 2019كانون األول/دیسمبر  31یورو حتى تاریخ  4.306.221-مقارنةً بالسنة الفائتة ( انخفضأي أنّھ قد 

 بما یلي:

 

المستقبلي لیسا من    وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحتیاطیات والفائض المتراكم المقیَّد المتاح للمنظمة لإلستخدام .47
یمكن   قیود. فال  المعني    استخدامدون  المشروع  أو  المرجعي لإلحتیاطي  إّال بحسب اإلطار  (مثل  صافي األصول ھذه 

التعاقدي المالئم مع الجھة المانحة،  )برنامج عمل األعضاء المنتسبینمشروع  تكالیف دعم المشاریع، أو   ، أو اإلتفاق 
 استخدامھا المستقبلي.  وتوجد بالتالي قیود مفروضة على

العام .48 الصندوق  في  متنوعة  إیرادات  المقید  غیر  المتراكم  العجز  المیزانیة 17ویشمل  خارج   193,6(  من 
 18اإلیرادات المتنوعة من خارج المیزانیةمخزن المنشورات و. أما  یورو)  1.568.534ومخزن المنشورات (  یورو)

ذلك   في  مصدرً   فوارقبما  تشكل  فقد  العام،  الصندوق  في  الفعلي  المصفى  العمالت  سنتین صرف  لمیزانیة  للتمویل  ا 
 اكم غیر المقید في الصندوق العام إذا كاَن إیجابیًا قادمتین في المیزانیة العادیة، أو التعویض عن العجز المتر

 

 
 .  8 –ا القواعد المالیة المفصلة، خامسً   17
 (ز) من النظام المالي.  1-10المادة   18
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Figure 10 - Liabilities

Table 4 - Net assets/equity
at 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Net assets/equity -9,278,621.02
Reserves 6,391,335.67
Unrestricted accumulated deficit -22,701,432.24

Unbudgeted after-service employee benefits -31,442,280.73
General Fund, unbudgeted miscellaneous revenue and Publications Store 8,740,848.49

General Fund 7,166,121.03
Publications Store 1,568,534.22
Unbudgeted miscellaneous revenue 6,193.24

Restricted accumulated surplus 7,031,475.55
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 المقّررةشتراكات اإل

اإلشتراكات .49 مجموع  الُمسدَّدة   بلغ  غیر  ( 18,884,543  المقّررة  بتاریخ   17,787,845یورو  كانون   31یورو 
بال  ). 2019األّول/دیسمبر   المتّ   سیاساتوعمالً  ُرِص المحاسبیة  العالمیة،  السیاحة  منظمة  في  بقیمة إعتمادٌ   ◌َ د بعة     
یوازي   یورو   -14,143,076 المالي  الوضع  بیان  في  رة  الُمقرَّ اإلشتراكات  فأصبح صافي  الُمسدَّد،  غیر  المبلغ   مقابل 

للنظام األساسي  ,466,7414 الدفع للمنظمة وفقاً  رة اإلجمالیة مستحقة وواجبة  والنظام  19یورو. وإن اإلشتراكات الُمقرَّ
 ، ولم یُشَطب أّي جزء من الرصید. للمنظمة 20المالي

في المئة من    79  إلى  2020بنھایة  في السنوات األخیرة ووصَل  معدّل تحصیل اإلشتراكات المقّررة    تراجعَ  .50
،  في المئة  82و  84األخیرة (  والخمس  دون المعدّل العام في السنوات العشر  خمسة وثالثة في المئةاإلشتراكات، أي  

الیومیة والقصیرة األجل على اتعاطفً  بالتزاماتھا  الوفاء  المنظمة على  العام وقدرة  للصندوق  النقدي  الرصید  ). ویعتمد 
رة من قبل األعضاء  .توقیت سداد اإلشتراكات الُمقرَّ

دة لغایة    الرابعوتُعَرض في المرفق   .51 رة غیر الُمسدِّ كانون األول/دیسمبر   31قائمة إشتراكات األعضاء المقرَّ
   . ، تحت عنوان بیان اإلشتراكات المستحقة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول2020

قد وضعوا خططاً لتسدید  وعضوان منتسبان    فاعلین  أعضاء  10، كان  2020كانون األول/دیسمبر    31في   .52
 .   إشتراكاتھم غیر المسدّدة

 
 12النظام المالي/ملحق قواعد التمویل، الفقرة   19
 2  -  7النظام المالي، المادة  20
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 النقد ومكافئات النقد 

النقد ومكافئات    بلغت .53 في  قیمة  المنّظمة،  لدى  ل/دیسمبر  31النقد  األوَّ قدره  2020  كانون    22,654,881  ما 
ل/دیسمبر    31یورو في    21,789,454یورو (   2016لفترة الممتدّة من  ل  ھو أعلى من المتوسط ). وھذا المستوى  2019كانون األوَّ

إلى  2020إلى   األولى  بالدرجة  ذلك  ویُعزى  مستویات    اإلرتفاع،  األعضاءفي  اشتراكات    الخامس المرفق  في  .  متأّخرات 
للفترة المستلمة  الطوعیة  في   "المساھمات  األول/دیسمبر  31  المنتھیة  المستلمة 2020  كانون  الطوعیة  بالمساھمات  قائمة   "

 (إیرادات نقدیة) بحسب المشروع خالل ھذه الفترة.

 الخدمة  نھایةالمترتبة على استحقاقات الموظفین بعد  اإللتزامات

تشمل اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة في منظمة السیاحة العالمیة: التأمین  .54
ومنحة   نھایة الخدمة (منحة اإلعادة إلى الوطن،  الخدمة، واإلجازة السنویة المتراكمة، وإستحقاقات  نھایةالصحي بعد  
النقل المتصلة بنھایة الخدمة، ونفقات نقل األمتعة). وتُحتََسب ھذه اإللتزامات من قبل مؤسسة   نھایة الخدمة، وتكالیف 

 31إلى    ةمتخّصصة من الخبراء اإلكتواریین. ویعود تاریخ التقییم اإلكتواري األخیر الذي أجرتھ منظمة السیاحة العالمی
 ن. ون محترفوكتواریإالنحو الذي احتسبھ خبراء على  ،2020كانون األول/دیسمبر 

یشّكل التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة اإللتزام األھم ضمن اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین  .55
الخدمة اعتباراً من تاریخ انضمامھم إلى منظمة   فيسنوات على األقل    10بعد إنتھاء الخدمة. فالموظفون الذین أمضوا  

سن   بلغوا  والذین  العالمیة  من    55السیاحة  االستفادة  في  اإلستمرار  یستطیعون  الخدمة،  إنتھاء  عند  أدنى  كحدٍّ  عاماً 
 .برنامج التأمین الصحي الخاص بالمنظمة

إلتزام .56 استحقاقات    یعكس  بتوفیر  المرتبطة  اإلجمالیة  المستقبلیة  التكالیف  الخدمة  إنتھاء  بعد  الصحي  التأمین 
التأمین الصحي للمتقاعدین الحالیین وللموظفین الحالیین عند التقاعد. وتقییم إلتزام التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة ھو 

ال مؤھالت  إلى  إستناداً  زمنیة  نقطة  في  تقدیٍر  عن  بتاریخ  عبارة  اإلكتواریة  اإلفتراضات  وإلى  والمتقاعدین  موظفین 
التقییم. ومن الممكن أن تكون الفروقات في التقدیر كبیرة، حیث أن اإللتزام یتأثّر بشدّة بالقیم المحدّدة من أجل العوامل  

 وطول مدة الخدمة. اإلكتواریة األساسیة، أي: معدّل الخصم؛ معدّل إتجاه التكالیف الطبیة؛ متوسط العمر المتوقع؛ 

ل/دیسمبر    31بتاریخ   .57 الخدمة    نھایة، بلغت االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموّظفین بعد  2020كانون األوَّ
قدرھا    33.4 زیادة  یمثّل  ما  أي  یورو،  التزامات    6.1ملیون  مع  بالمقارنة  یورو  یورو   7.3(  2019ملیون  ملیون 

الماضیة. ومن    الثمانيوھذه االلتزامات آخذة في االزدیاد بشكٍل مّطرد خالل السنوات    ). 2019بالمقارنة مع التزامات  
انتھاء   بعد  الصّحي  التأمین  التزامات  مجموع  یبلغ  الخدمة،  انتھاء  بعد  الموّظفین  استحقاقات  التزامات  إجمالي  أصل 
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ل/دیسمبر    31الخدمة في تاریخ   من إجمالي التزامات استحقاقات    %90(   ملیون یورو  30  ما قدره  2020كانون األوَّ
بالمقارنة مع المستوى المسّجل في المئة  16ملیون یورو أو  4.7 ، أي ما یمثّل زیادةً قدرھاالموّظفین بعد انتھاء الخدمة)

 .   2019في 

 7.3بمقدار    2020دیسمبر  كانون األول/  31دة من جمیع الخطط في  المحدّ   ستحقاقات إجمالي التزام اال  ارتفع .58
 بالدرجة األولى ، ویرجع ذلك  2018دیسمبر  كانون األول/  31ملیون یورو منذ التقییم السابق في    26.1ملیون یورو من  

 إلى العوامل التالیة: 

بمقدار   )أ( المحدّدة  االستحقاقات  التزام  یزداد  أن  المتوقع  التقییم   2.5كان من  بناًء على  یورو  ملیون 
 السابق؛ 

 في المطالبات؛  المواتیة تجربةملیون یورو بسبب ال 2.7قدره انخفاض  ) ب(

 الخصم؛ معدّالتملیون یورو نتیجة انخفاض  8.7یادة قدرھا ز ) ج(

 ملیون یورو نتیجة جمیع التغیرات االفتراضیة األخرى؛  1.7انخفاض قدره  )د (

 رات الدیموغرافیة األخرى. ملیون یورو نتیجة صافي أثر التغیّ  0.5زیادة قدرھا  )ه(

 : 2020 لعام الخدمة نھایة بعد الصحي التأمین تقییم نتائج على أثرت التي الرئیسیة العوامل  بعض یلي وفیما .59
 

الخصم   )أ( معدّل  المواتیةتجربة   تنتج .  للتقییمات  حاسمة  افتراضات  ھي  الخصم  معدالت  إن.  غیر 
 .إلى خصم أدنىتخضع  المستقبلیة النقدیة التدفقات ألن ،أعلى خصوًما األقل الخصم معدالت

 
حدّ  السابق،  التقییم  في  منظّ كما  التدفّ دت  على  بناًء  الخصم  سعر  العالمیة  السیاحة  النقدیة مة  قات 

كلّ المتوقّ  العائد    معدّالت ة واستخدمت  خطّ   عة من  منحنى  لمنطقة   Aon AA Corpالفائدة على 
مة التي تتبعھا منظّ   محاسبیةفرقة األمم المتحدة المعنیة بالمعاییر البما یتوافق مع توصیة    ،الیورو

تغیَّ  العالمیة.  من  معدّ   رَ السیاحة  الناتج  الخصم  إلى  2.12ل  نھایة ٪0.74  بعد  الصحي  للتأمین   ٪
ملیون   8.3بنحو    التزام االستحقاقات المحدّدة ل الخصم إلى زیادة  أدى االنخفاض في معدّ والخدمة.  

 یورو.
 

الدیموغرافیة   ) ب( التغییرات  التجربة  األوّ   ذلك  یُعزى.  المواتیة)  الموّظفین  لدى(أي  المقام  إلى في  ل 
الموظّ انخفاض   والمؤھّ عدد  خدمتھم  انتھت  الذین  معلین  فین  مقارنةً  التقاعد  كانَ   الستحقاقات   ما 

فھو انخفاض األثر الصافي  أّما  عًا.  متوقّ   كانَ مقارنةً مع ما    وفیاتالل  مستوى معدّ ارتفاع  و  ،عًامتوقّ 
 ملیون یورو.  0.5بحوالي التزام االستحقاقات المحدّدة 

 
 القیمة   أنھ  على  الخدمة  نھایة   بعد   الصحي  التأمین  التزام  تحدید   یتم.  المواتیة  یةالطبّ   المطالبات  تجربة ) ج(

 خصم  بعد   عالیھم،ومُ   للمتقاعدین  اإلداریة  والنفقات  عةالمتوقّ   المستقبلیة  یةالطبّ   للمطالبات  الحالیة
 یة الطبّ   المطالبات  تزداد  أن  المفترض  منو.  المشاركین  ھؤالء  قبل  من  عةالمتوقّ   األقساط  مدفوعات

التقییم  .  السنّ   في  المشاركین  متقدّ   مع  تزداد  أن  أیًضا  ضفترَ ویُ   ،يالطبّ   مالتضخّ   مع  عام  كلّ  في 
، كاَن من المتوقّع أن تبلغ مطالبات التأمین الصّحي بعد 2018كانون األّول/دیسمبر    31العائد إلى  

للعام   الخدمة  بالغ في سّن    4.105  2021نھایة   المطالبات  لتجربة  نظًرا و.  65یورو لكّل شخص 
السابق  منذ   المواتیة  في  الخدمة  نھایة   بعد   يالصحّ   التأمین  مطالبات  تكون  أن  عالمتوقّ   من  ،التقییم 

. سابقًا   یُفترض  كانَ   اممّ ٪  7  بنحو  قلّ أ  أو  65  سن  في  بالغ  شخص  لكلّ   یورو  3،808  2021  العام
% إلى 20باإلضافة إلى ذلك، انخفضت النفقات اإلداریة (كنسبة مئویة من المطالبات الطبّیة) من  

 ملیون یورو.   2.7االستحقاقات المحدّدة بنحو %. وأدّى ذلك إلى انخفاٍض في التزام 15.8
 

ي بعد ي ھو أحد االفتراضات الرئیسیة في تقییم التأمین الصحّ م الطبّ م مواتیة. التضخّ تجربة التضخّ  )د (
في   الخدمة.  األّول/  31نھایة  حدّ 2020دیسمبر  كانون  الماضي،  في  كما  منظّ ،  السیاحة دت  مة 



 2020 دیسمبر/كانون األول 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

23 
 

معدّ  أوصت  العالمیة  كما  العام  التضخم  المحاسبیةفرل  بالمعاییر  المعنیة  المتحدة  األمم  عبر   قة 
التوقّ والتنسیق.    توجیھات من  االنتقال  البسبب  التوقّ   توافقیةعات  السوق، إلى  إلى  المستندة  عات 

معدّ  من  انخفض  الناتج  العام  التضخم  إلى  1.8ل  إلى  تقییماتالفي  و٪.  ٪1.4  كانون   31  العائدة 
تمّ 2018دیسمبر  األّول/ معدّ   ،  االتّ افتراض  الطبّ ل  بنسبة  جاه  من  4.8ي  ، 2023إلى    ٪2019 

من  4.40و و2028إلى    ٪2024  من  4.00،  و2032إلى    ٪2029  ذلك.  3.65،  بعد   تمّ و٪ 
عام إلى   ٪ كلّ 0.20جاه بنسبة  ، مع انخفاض االتّ 2021عام  ال٪ في  5.3جاه الطبي عند  افتراض االتّ 

ي إلى جاه الطبّ ى تحدیث االتّ أدّ و وما بعده.    2032عام  ل٪ ل3.25إلى    ، ثمّ 2031عام  ال٪ في  3.30
 ملیون یورو.  1.3بنحو التزام االستحقاقات المحدّدة خفض 

 
األّول/  31في  .  المواتي  الوفیات  افتراض )ه( طبّ 2018دیسمبر  كانون  منظّ ،  العالمیة قت  السیاحة  مة 

المنسّ معدّ  الوفیات  من  المرجّ وقة  الت  التقاعدیة  المعاشات  بمبالغ  المعنیة حة  المتحدة  األمم  فرقة 
المحاسبیة كبالمعاییر  معدّ توقّ   تمّ   ذلك،.  السنویةالت  ع  بعد    المعاشات  المعاقین  من   20لغیر  سنة 

بالنسبة   حتى  التقییم،  احتسابتاریخ  في    إلى  األولى.  سنة  العشرین  في  الوفاة  كانون   31احتمال 
ھي ، والعدد ترجیح    الت الوفیات السنویة لیتمّ بتحدیث معدّ   ت فرقة العملقام،  2020دیسمبر  األّول/

الطبّ   أكثر مالءمةً  لذلكللتقییمات  الخدمة.  انتھاء  المعدّ یة بعد   صاحب معاش  الت كلّ ، تحسب ھذه 
 20ى تطبیقھا تدریجیًا حتّ  عات الوفیات لیتمّ أیًضا بتحدیث توقّ فرقة العمل قامت وعلى قدم المساواة. 

التقییم،   تاریخ  بعد  بدونعاًما  ذلك.    وذلك  بعد  العمر  طول  في  منظّ اتّ و تغییرات  السیاحة بعت  مة 
العملالعالمیة توصیة   اأدّ و.  فرقة  الوفیات إلىى  التزام االستحقاقات   لتحدیث في جداول  انخفاض 

 ملیون یورو. 0.2بمقدار  المحدّدة 
 

في  انخفضت   .60 الحالیون)  الدائمون  (الموظفون  العاملة  من  منظمةالالقوة  اعتباًرا  األّول/دیسمبر   31،  كانون 
منذ عام    9بنسبة    ،2020 الصحّ %2012  التأمین  یستفیدون من  الذین  المتقاعدین  إرتفع عدد  إنتھاء ، في حین  بعد  ي 

 . 2012في المئة منذ  67الخدمة بنسبة 

   

 

ر الرسوم البیانیة أدناه التالزم بین صافي األصول واإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد ظھِ تُ  .61
 إنتھاء الخدمة، وتأثیر اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة على صافي األصول:
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Figure 15 - After-service employee benefits liability 
(EUR millions)

ASHI End of Service Benefits Accrued Leave

33 36
40 41

46 49
54 55 55

95 96 97 95 92
88

83 83 86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figure 16 - Number of participants in the ASHI 
scheme

Retirees with ASHI Active staff



 2020 دیسمبر/كانون األول 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

24 
 

   

   الخدمة نھایة بعد  الموظفین استحقاقات التزاماتلتمویل  استراتیجیة

كانت .62   باستحقاقات   المتعلقة  بااللتزامات  االعتراف  تتطلب  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  لئن 
  ھي  االلتزامات  ھذه  تمویل  مسألة  فإن   ،للمنظمة  المالیة  البیانات   في  االستحقاق  أساس  على  الخدمة  انتھاء  بعد   الموظفین

 المنظمة  بنھج  یتعلق  فیما  إلزامیة  لیست  العام  للقطاع  الدولیة   المحاسبیة  المعاییرف.  حدة  على  منظمة  كل  تقررھا  مسألة
 السلیمة،   المالیة  اإلدارة  لصالح  ولكن  الخدمة،   نھایة  بعد   الصحي  التأمین  التزامات  لتلبیة  الكافیة  الموارد   توافر  لضمان

 عند   الدفع  أساس  على  الخصوم  بھذه  الوفاء   إلى  باإلضافة  المستقبل  في  التمویل  لضمان  خطة  وضع  المنظمة  على  یجب
 . االستخدام

 
 لدیھا   لیس  العالمیة،   السیاحة  منظمة  ذلك  في  بما  المتحدة،  األمم  منظومة  منظمات  من  وعدد   المتحدة  األمم .63

 أو   الوقت  بمرور  الكامل  التمویل  لتحقیق  الخیارات  من  مجموعة  تبحث  أو  اعتمدت  ولكنھا  للموظفین  كاملة  تمویالت
 .الكامل للتمویل بدائل

 
  اعتمادات   وخصصت  21الفوائض  من  إضافیة  مخصصات  العالمیة  السیاحة  منظمة  وضعت  ، 2010  عام  منذ  .64

 تغطیة  ھدفب  22)الخدمة  نھایة  بعد   الموظفین  الستحقاقات  اعتمادات(  العادیة   المیزانیة  من  المیزانیة  في  سنویة
وتكالیف )  األولویة  أساس  على  الدفع  أساس(  الخدمة  نھایة   بعد   الموظفین  اللتزامات  المتوقعة  السنویة  المدفوعات

 . اجزئیً   التمویل فجوة تغطیةاستحقاقات الموّظفین بعد نھایة الخدمة جزئیًا، ما یؤدّي إلى 
 

ً اوتم  ، 2019  عام  في .65 العامل  أدرج  المتحدة،  األمم  توصیات  مع  شیا المتحدة  األمم    بالتأمینالمعني    فریق 
  التقریرَ   التنفیذیین،  الرؤساء  مجلس  رعایة ب  والمیزانیة  للمالیة  المتحدة  األمم  لشبكة  التابعو  23الخدمة  نھایة  بعد   الصحي
وقدمت   .الغرض   لھذا   تم النظر فیھا  أخرى  وعوامل)  A/73/662(  للخدمات  الصحي  التأمین  بعد   ما  إدارة  حول  النھائي

 تمویل   استراتیجیة(  الخدمة  انتھاء  بعد   الصحي  بالتأمین  التزامات  لتمویل  استراتیجیة  العالمیة  السیاحة  منظمة  أمانة
 110  في دورتھ   التنفیذي  المجلس  إلى)  منظمة السیاحة العالمیةب  الخاصة  الخدمة  انتھاء  بعد   الصحي  بالتأمین  التزامات

كانون   31  في  المنتھیة  للسنة   المراجعة  المالیة   والبیاناتللمنظمة      المالي  التقریر) (CE/110/4(d)(  الوثیقة  خالل  من
 :التالیة  بالعبارات ) CE/DEC/4(CX) 4 (c)( القرار  بموجب إقرارھا تم والتي) 2018 دیسمبراألول/

 
)؛  A/RES/572(XVIII)) والقرار ( CE/DEC/5(LXXXVIII)بموجب المقرر (  2007-2006ألف یورو من الفائض النقدي في میزانیة    700  21

من الفائض النقدي في میزانیة  ألف یورو  600)؛ و CE/DEC/11(XCVIII)بموجب المقرر (  2013النقدي في میزانیة  من الفائض  یورو  196,557
 ). CE/DEC/4(CX)بموجب المقرر ( 2018

  2017-2016، و )A/18/15(، 2012-2013  )A/19/12(،  2014-2015  )A/20/5(1(c)(  2011-2010ألف یورو لفترة    600،  2010منذ    22
)A/21/8(I)(b)(  2019-2018ألف یورو بفترة   700)؛ وA/22/10(II)(2021-2020یورو للسنتَْین   1.300.000، و  (A/23/5(b) rev.1) . 

 ) لمعلومات أساسیة عن فریق األمم المتحدة العامل المعني بالتأمین الصحي بعد نھایة الخدمة. CE/110/4(d)() و CE/108/7(b)أنظر (  23
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 نھایة  بعد  الصحي التأمین خصوم تمویل زیادة  بھدف العادیة المیزانیة من فوائض تخصیص )أ(
 ؛ الخدمة

 
 لتغطیة   العادیة  المیزانیة  في  منفصل  سنوي  اعتماد   ذلك  في  بما  ،2022  عام  حتى  المیزانیة  لفترات ) ب(

 بعد   الصحي  التأمین  األقل،  على  ستغطي،  والتي  الخدمة  انتھاء  بعد   الموظفین  التزامات  صرف
ھو  بأول،  أوال  الدفع  أساس  على  الخدمة  نھایة  الخدمة  تكالیف  لمعظم  مشابًھا  یكون  أن   واألمثل 

 المیزانیة؛  إعداد  لدى محترف  كتواريإ  خبیر قبل من المحسوبة المحدثة
 

 موظفي  لجمیع  الرواتب  على  رسوم  فرض  أعاله،)  أ(  إلى  باإلضافة  ،2022  عام   من  اعتباًرا ) ج(
 المتوقع  التاریخ مراعاة مع المؤھلین  للمسؤولین السنویة االلتزامات لتمویل العالمیة السیاحة منظمة

 قبل  من  االستحقاق  ھذا  لتمویل  المطلوبة   الرواتب  لرسوم  المئویة  النسبة  احتساب  یتمو.  لتقاعدھم
دورتھ  دوري  بشكل  مراجعتھا  تتمو  المحترفین  كتوارییناإل في  التنفیذي  المجلس  ووافَق   .113 

(CE/DEC/6(CXII)    الوثیقة سنویة   CE/112/3(d) rev.1بموجب  مخّصصات  تطبیق  استمرار  على 
 ؛منفصلة في المیزانیة العادیة كما ورَد في البند (ب) أعاله، بانتظار اعتماد الرسوم على الرواتب

 
 المعاشات  وأساس  الخدمة  انتھاء  بعد  الصحي  للتأمین  التأھل  متطلبات  زیادة  إمكانیة  استكشاف )د (

 األجھزة  إلى المقترحات من المزید  وتقدیم األقساط مساھمات حساب أساسھ على یتم الذي التقاعدیة
 . الضرورة حسب الحاكمة

 
 منظمة ال  وضعتھا  التي  الخدمة  نھایة   بعد   الصحي  التأمین  لتزاماتا  تمویل  استراتیجیة  نقاط  إلى  باإلضافة .66

 :السابقة الفقرة المحددة في
 

 لتغطیة  مخصصات  2021-2020  السنتین  لفترةالتي أقرت    العادیة  المیزانیة  تتضمن).  ب(  النقطة )أ(
 وتكالیف استحقاقات الموّظفین بعد نھایة الخدمة جزئیًا،   الخدمة  انتھاء  بعد   الموظفین  التزامات  دفع
 ؛24) 2021 في یورو 700,000و 2020 في یورو 600,000( یورو 1,300,000 تبلغ التي

 
الموّظفین  لتزاماتا  تمویل  استراتیجیة  تتطلب).  ج(  النقطة ) ب(  حساب  الخدمة  نھایة  بعد   استحقاقات 

مع   األمانة  في وقت كتابة ھذا التقریر، تعملو.  محترفین  كتواریینإ   خبراء  قبل  من  الرواتب  تكالیف
المجلس التنفیذي   إلى  المطلوبة  الرواتب  لرسوم  المئویة  النسبة  تفاصیل  خبرائھا اإلكتواریین وستُقدّم

بغیة   المقبلة  دوراتھ  غیر   مقترحات  في  الحقًا  وإدراجھا  إقرارھا في  والمشاریع  العادیة  المیزانیة 
 . المدرجة في المیزانیة العادیة

 
األّول/  31  في .67 الموّظفین  التزامات  إجمالي  من  ،2020  دیسمبركانون   البالغة   الخدمة  نھایة  بعد   استحقاقات 

 . یورو ملیون 31.4 تبلغ تمویلیة ثغرة یترك ما   ،الغرض لھذا یورو ملیون 1.9 مبلغ تخصیص تم یورو، ملیون 33.4

 صندوق رأس المال المتداول 

تحصیل   .68 حین  إلى  المیزانیة  لنفقات  التمویل  توفیر  في  المتداول  المال  رأس  صندوق  من  الغرض  یكمن 
 . 25اإلشتراكات من األعضاء

األول/دیسمبر    31بتاریخ   .69 اإلسمي  2020كانون  المستوى  بلغ  المتوافر  ،  المال  والرصید  رأس  لصندوق 
حول    السادسفي المرفق    2020وتُعَرض حركة صندوق رأس المال المتداول خالل سنة    .یورو  4,587.674  المتداول

  . الرصید المتوفر في صندوق رأس المال المتداول والُسلف على المیزانیة العادیة

 
24  A/23/5(b) rev.1    بموجب القرارA/RES/715/(XXIII) 
 (ب) 2.  10النظام المالي، المادة  25
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 تحلیل الوضع بحسب الفئات

 

في    یورو  -10,256,977  خدمات برنامج العمل من رصیٍد سلبي بلغفئة  األصول/ رأس المال لصافي    تدھور .70
تحسن   وھذا ما یُعزى بشكٍل أساسي إلى،  2020كانون األول/دیسمبر    31بتاریخ    یورو  -  14,791,623إلى    2019

) النقدیة  والمكافئات  النقدي  غیراستحقاقات  خصوم  و  )،یورو  1,712.168الوضع  (ال  الموظفین   6,178,847جاریة 
  یورو).

إیجابیاً  و .71 األخرى  الخدمات  لفئة  اإلجمالي  الوضع  قدرھا  بقي  صافیة  أصول  یورو    5,513,002بوجود 
لة  یمثّل بصورةٍ رئیسیة األرصدة    ذاوھ،  )2019في    یورو  5,950,756( المقیّدة للمشاریع الخارجة عن المیزانیة الُمموَّ

الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة المساھمات  لفئة  وتشمل األصول الصافیة.  من  تكالیف دعم األخدمات  ال  المقیّدة  خرى 
المشاریع 26المشاریع احتیاطي  صندوق  أیضا  (وتدعى  المبادرات  ویُ 27)ومشاریع  المرفق  ظھِ .  دعم   السابعر  تكالیف 

 .2020كانون األول/دیسمبر   31للفترة المنتھیة في  مشاریع المبادراتحركات المشاریع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من القواعد المالیة المفصلة   الثالثالمرفق    26
ینص   الصندوق اإلحتیاطي للمشاریع یجمع األرصدة غیر المستعملة لدى إنجاز مشاریع المساھمات الطوعیة، فتبقى في المنظمة ألھداف تنفذ وفق ما   27

 . CE/104/7(a) rev.1) من الوثیقة CE/DEC/8(CIV)علیھ اإلتفاق أو اإلتفاق الالحق مع الجھة المانحة (

Table 5 - Summary financial position by segment
at 31 December 2020
Euros

Programme of Work 
Services Other Services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Assets 24,687,533.83 10,766,940.60 -3,475,437.40 31,979,037.03
Liabilities 39,479,156.86 5,253,938.59 -3,475,437.40 41,257,658.05
Net Assets/Equity -14,791,623.03 5,513,002.01 0.00 -9,278,621.02
Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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 إدارة المخاطر المالیة 

إد  .72 سیاسات  الخاصة  تُحدَّد  المالیة  المخاطر  البمنظارة  السیاحة  المفصّ مة  المالیة  القواعد  في   28لةعالمیة 
 مة.  للمنظ

الصرف،  .73 أسعار  في  بالتقلّبات  المرتبطة  المالیة  المخاطر  من  لجملٍة  العالمیة  السیاحة  منظمة  تتعّرض 
المتعلقة   المالیة، والمخاطر  الفائدة، ومخاطر االئتمان للمصارف/المؤسسات  بالمدینین واألطراف والتقلّبات في أسعار 

 .  جري المنظمة إستعراضاً منتظماً لمدى التعّرض للمخاطر المالیةة. وتُ قابلالم

  مخاطر الصرف 

األجنبیة   .74 العمالت  بصرف  متعلقة  لمخاطر  المنظمة  ینجمتتعّرض  صرف   وما  أسعار  في  التقلبات  عن 
المنظمة   أن  وبما  عمل   تتلقىالعمالت.  برنامج  نفقات  معظم  أّن  إعتبار  وعلى  بالیورو،  رة  المقرَّ االشتراكات  معظم 

والعمالت  الیورو  بین  الصرف  لتقلّبات  التعّرض  من  كبیر  إزالة جزء  فھذا یضمن  العملة،  بھذه  تُفنَّد  العادیة  المیزانیة 
 .  سیّما بالدوالر األمیركي (د. أ.) أیضاً نفقات بعمالت أخرى غیر الیورو، الاألخرى. وللمنظمة 

الحسابات  .75 وتُقیم  الیاباني،  وبالیّن  األمیركي  بالدوالر  أدنى من األصول  بحدٍّ  العالمیة  السیاحة  منظمة  تحتفظ 
الجھات   بالمساھمات من  أساسي  بشكٍل  الیورو  بغیر  اإلمكان. وترتبط األرصدة  الُمقدَّ بالیورو عند  بعمالٍت المانحة  مة 

أن وبما  الیورو.  فإن    غیر  نفسھا،  بالعملة  عادةً  تكون  المیزانیة  عن  الخارجة  للمشاریع  النفقات  ومعظم  اإلیرادات 
 .  یة یُعتبَر محدوداً بنالتعّرض لمخاطر صرف العمالت األج

األول/دیسمبر    31وبتاریخ    .76 نسبة  2020كانون  ُحّررت  من    76،  المئة  والمكافِ في  بعملة ئالنقد  النقدیة  ات 
 .  الیورو

 مخاطر الفائدة   

تتعّرض المنظمة لمخاطر مرتبطة بسعر الفائدة على أصولھا المالیة المحّملة بالفوائد. وتُدار مخاطر أسعار  .77
 .  الفائدة من خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محدّدة

 مخاطر االئتمان  

بتسدید إشتراكات األعضاء عبر  الاالئتمان على الحسابات    تُدار مخاطر .78 مستحقة القبض التي ترتبط إجماالً 
إلى  دوریة  تقاریر  وتُرفَع  المتوافرة.  النقدیة  بالموارد  النفقات  حصر  وعبر  المتداول،  المال  رأس  صندوق  استخدام 

للمنّظمة ووضع   المالي  الوضع  تتناول  التنفیذي  المدفوعةشتراكات  االمجلس  تُدار .  األعضاء غیر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الحسابات   على  االئتمان  جھات  المخاطر  على  القائمة  المشاریع  في  المساھمات  بتسدید  ترتبط  التي  القبض  مستحقّة 

 مانحة، إذ ال یمكن أن تبدأ النفقات إلى حین استالم الموارد النقدیة المتّصلة بھا. 

مستحقة القبض، وذلك الیة لمخاطر ائتمانیة كبیرة في ما یتعلق بالحسابات  ال تتعرض منظمة السیاحة العالم .79
معیّن عند وجود دلیٍل موضوعي یستند إلى مراجعة   إعتمادٌ ألن المساھمین ھم األعضاء بشكٍل أساسي. ولكن، یُخّصص  

قادر العالمیة لن تكون  السیاحة  إلى أن منظمة  التقریر ویشیر  بتاریخ  المسدّدة  المبالغ  المبالغ غیر  ة على تحصیل كافة 
 . مستحقة القبضالالمستحقّة وفقاً للشروط األصلیة للحسابات 

 

 

  

 
 رفق الخامس القواعد المالیة المفّصلة، الم  28
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  ةمقابلالقة باألطراف المخاطر المتعل 

اإلستثمارات .80 كافة  من  الرئیسي  الھدف  العام،   یكمن  الھدف  ھذا  إطار  وفي  المنظمة.  موارد  قیمة  حفظ  في 
اإلعتبارات األساسیة إلدارة اإلستثمارات ھي التالیة: (أ) ضمان األصل، (ب) السیولة، (ج) معدّل العائد. وال تستخدم 

 . األسھمالمنظمة المشتقات أو تستثمر في 

 . لنقدیة للمنظمة لألغراض التشغیلیةوتتم اإلستثمارات مع إیالء اإلعتبار الواجب لإلحتیاجات ا .81

   لشفافیة المالیة والمساءلةا 

وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ومن   2020أعدّت منظمة السیاحة العالمیة البیانات المالیة لسنة  .82
الالحقة، عّززت المنظمة قدرتھا ، ومن ثم تعزیز تطبیقھا في السنوات  2014خالل اعتماد ھذه المعاییر وتطبیقھا عام  

باستخدام معاییر محاسبیة معترف بھا    ، كما عّززت من شفافیتھا ووضوحھاعلى إصدار معلومات مالیة ُمجِدیة ومفیدة
ھذادولیاً.   والمانحین   في  تحسینال  ویؤدي  األعضاء  الدول  ثقة  تعزیز  إلى  وصدقیتھ  وتناسقھ  المالي  التقریر  جودة 

 منظمة السیاحة العالمیة. ة، وھو إنجاز كبیر لمنظمة من حجممبالمساءلة في المنظ

 :  من خالل ما یلي رة المالیة، واصلت منظمة السیاحة العالمیة التركیز على المساءلة واإلدا2020في عام  .83

من تُعَرض على إدارة المنّظمة بصورة دوریة القضایا المالیة وما یتعلق بالمیزانیة وبالوضع النقدي   )أ (
  معلومات   فتحصل اإلدارة بالتالي علىمنظمة.  الفي إدارة موارد    ةأجل تحدید سبل التحسین الممكن

 المحدّدة؛  المخاطر المالیة من أجل اتخاذ القرارات مع مراعاة أفضل

 ؛عن الوضع المالي للمنظمة وأدائھاتقاریر فصلیة  إصدار )ب(

إلدارة المالیة خاص لتوفیر المعلومات المالیة وتلك المتعلقة بالمیزانیة إلكترونیاً عبر نظام معلومات   )ج (
لمدراءالب وذلك  المشر  ولإلدارة  المشاریع  منظمة،  تنفیذ وبحسب  في  والفعالیة  للكفاءة  تعزیزاً  ع، 

 .  البرامج

شركة    بناءً  .84 أجرتھ  الداخلیة  الرقابة  آللیات  استعراض  والقرار   ،2018في    KPMGعلى 
A/RES/719(XXIII)    وقعت والعشرین،  الثالثة  دورتھا  في  العامة  الجمعیة  عن  مكتب    ا اتفاقً المنظمة  الصادر  مع 

مع   2020المكتب في نھایة العام  وبدأت خدمات مراجعة الحسابات الداخلیة من  .  األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلیة
 .2021عملیة تقییم المخاطر. وسیتّم تنفیذ المزید من أعمال الرقابة خالل العام 

ذلك،    إضافةً  .85 من    KPMGشركة    قامتإلى  األول  النصف  التي   2020في  للتوصیات  استعراض  بإجراء 
 .2018أصدرتھا في 

ألعوام المقبلة، مع مراعاة مدى توافر الموارد بھدف تلتزم المنظمة بمواصلة تعزیز الشفافیة والمساءلة في ا .86
 تطبیق نھجٍ ُمنظَّم للمساءلة. 

الیشمل   .87 منظإطار  تعتمده  الذي  الخارجیة  العالمیة  مراجعة  السیاحة  الخارجي  مة  الحسابات  ووحدة  مراجع 
 حدة.  تیش المشتركة التابعة لألمم المتالتف
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 2020ل/دیسمبر األو كانون  31بیانات المالیة في تقدیم ال

باإللتزام  .88 ثقتنا  یعكس  ما  اإلستمراریة،  مبدأ  أساس  على  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالیة  البیانات  تُعَدّ 
 .  المتواصل من قبل األعضاء من أجل تحقیق أھداف المنظمة وتوفیر الموارد المالیة الالزمة وفقًا لذلك

ة لسنة  iإلى: (ویستند البیان على أساس استمراریة العمل   .89 ) الدعم المتواصل  ii، (202129) المیزانیة الُمقَرَّ
رة والمساھمات الطوعیة  .  من األعضاء والجھات المانحة عن طریق تسدید اإلشتراكات الُمقرَّ

نملك   .90 وما  معارف  من  لدینا  ما  ألقصى  وفقاً  الوثیقة،  ھذه  بموجب  المالیة من  ونفید  البیانات  بأن  معلومات، 
لت على نحٍو سلیم، وبأن البیانات المالیة   تشمل كافة المعامالت المترتّبة في الفترة المشمولة، وبأن ھذه المعامالت قد ُسّجِ

النت وافیة  التالیة تمثّل بصورةٍ  المالیة لسنة  والمالحظات  العالمیة بتاریخ    2020ائج  كانون   31ووضع منظمة السیاحة 
 . 2020األول/دیسمبر 

 2020ل/دیسمبر كانون األو 31ن الوضع المالي في بیا - 1البیان 

 2020ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان األداء المالي  - 2البیان 

 2020ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان التغیّرات في صافي األصول/رأس المال  - 3البیان 

 2020ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في  بیان التدفّقات النقدیة  - 4البیان 

    المیزانیة العادیة  – 2020ل/دیسمبر كانون األو  31بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة للسنة المنتھیة في  - 5البیان 

 
  التوقیع

                                                                 

                                                                          زراب بولولیكاشفیلي 
                   األمین العام                                                                            

 2021 أبریل/نیسان 16في مدرید، 
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 مكتب المراقب المالي العام
 
 
 

 ]لمملكة إسبانیا [الشعار الرسمي 
 وزارة المالیة 

 

 

 

 البیانات الفردیة مراجعة  

 منظمة السیاحة العالمیة 

 2020السنة المالیة 

 2021خطة مراجعة الحسابات لعام 

AUDInet Code 2021/199 

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

 

 

  

 
 تُرِجَم رأي المراجعین الخارجیین من اللغة اإلسبانیة إلى اللغة اإلنكلیزیة.   30
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 قائمة المحتویات

 

 

 الدولة  إلدارة المالي المراقبصادر عن ال مراجعة البیانات السنویة   تقریر

 ............................................................................................................. الرأي -أوالً 

 ً  ....................................................................................................الرأي  أساس -ثانیا

 .................................................................................... رئیسیةالمراجعة ال مسائل -اثالثً 

 ..........................................بمراجعة البیانات السنویة مسؤولیة األمین العام في ما یتعلق  -ارابعً 

 ............................... سنویةمسؤولیة مراجع الحسابات في ما یتعلق بمراجعة الحسابات ال -اخامسً 
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 [الشعار الرسمي لمملكة إسبانیا]

 الدولة  إلدارة المالي  المراقبصادر عن المراجعة البیانات السنویة  تقریر

 

 .بولولیكاشفیلي زراب السید  العالمیة،  السیاحة لمنظمة  العام األمین إلى

 

 الرأي  -أوالً 

رت الجمعیة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة (الُمشار إلیھا في ما یلي بـ"المنظمة") في دورتھا   والعشرین تعیِّین إسبانیا   ةلثالثاقرَّ
خارجیاً   المالیةمراجعاً  في    )A/RES/715(XXIII)(القرار    2021-2020للفترة    لبیاناتھا  المنتھیتین  كانون   31للسنتین 

الخارجیة2020و  2019األول/دیسمبر   الشؤون  وزارة  طریق  عن  المنظمة  طلبت  وقد  األوروبي  .  تعیین   واإلتحاد  والتعاون 
على تولّي مسؤولیة    إلدارة الدولة  مراجعین خارجیین للفترة المذكورة. وإستجابةً لھذا الطلب، وافق مكتب المراقب المالي العام

 راجعة الحسابات.م

  بمراجعة  العامة، المیزانیة قانون من 168 المادة بموجب لھ  المخولة السلطات ممارسة إطار في  الدولة، إلدارة العام المراقب قام
 في   التغیرات  بیان   المالي،  األداء  بیان  ،2020  دیسمبر ون األول/كان  31  بتاریخ  المالي   الوضع  بیان  تشمل  وھي  السنویة،  البیانات
 . التاریخ ذلك في المنتھیة للسنة المقابلة المالیة البیانات على والمالحظات ،النقدیة التدفقات وبیان ،األصول صافي

 لمنظمة  المالي  والوضع  األصول  لصافي  حقیقیة   صورة  الجوھریة،  النواحي  جمیع  من  المرفقة،   السنویة  البیانات  تقدم  رأینا،  في
  ذلك   في   المنتھیة  المالیة  للسنة  المقابلة  النقدیة  وتدفقاتھا  أدائھا  إلى  باإلضافة  ،2020  دیسمبركانون األول/  31  في  العالمیة  السیاحة
ً   التاریخ، یتماشى    ،)المالي  التقریر  من  2  المالحظة  في  المحدد (  المالي  لإلبالغ  بھ  المعمول  التنظیمي  لإلطار  طبقا نحو  وعلى 

 . فیھ الواردة  المحاسبیة والمعاییر المبادئ مع  بصورة خاصة 

 الرأي أساس -اثانیً 

 في  أدناه  موضحة  النظم  لھذه   وفقًا  مسؤولیاتناو.  العام  للقطاع  المراجعة  نشاط  تحكم  التي  للنظم الساریة  وفقًا  بالمراجعة  قمنا  لقد 
 . لتقریرنا السنویة البیانات بمراجعة یتعلق فیما المراجع مسؤولیات قسم

المنظمة  عن  مستقلون  نحن  السنویة   للبیانات  مراجعتنا  على   تنطبق  التي  ستقاللیةلالو  األخالقیة  الحمایة  لمتطلبات  وفقًا  ،كیان 
 .أعاله المذكور العام للقطاع المراجعة نشاط تحكم التي النظم تقتضیھ مال ووفقا ،العام للقطاع

 .لرأینا ومناسبًا كافیًا أساًسا توفر علیھا حصلنا التي المراجعة  أدلة أن نعتبرو
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 المراجعة الرئیسیةمسائل  -اثالثً 

  للفترة   السنویة   للبیانات   مراجعتنا  في  أھمیة  األكثر  المھني،  تقدیرنا  في  ،المسائل التي كانت  تلك  ھي  الرئیسیة  مسائل المراجعة 
  رأي  عن  نعبر  ال نحن  و  بشأنھا،  رأینا  صیاغة  وفي  ككل،  السنویة  للبیانات  مراجعتنا  سیاق  في  المسائل  ھذه  تناول  تم  وقد .  الحالیة

 .األمور ھذه حول منفصل

 . تقریرنا في عنھا اإلبالغ یجب رئیسیة مسائل أي إلى تؤدي قد  المراجعة في أھمیة ذات مخاطر توجد  ال أنھ قررنا لقد و

 مسؤولیة األمین العام في ما یتعلق بمراجعة البیانات السنویة  -ارابعً 

 المنظمة   ألصول  الحقیقیة  الصورة  عن  للتعبیر  المرفقة،  السنویة  البیانات  إعداد   عن  مسؤول  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  العام  األمین
 للقطاع   الدولیة  المحاسبیة  المعاییر(  المنظمة  على  المنطبق  المالي  لإلبالغ  التنظیمي  اإلطار  مع  یتفق  بما  ،اھوأدائ  المالي  اووضعھ

  السیاحة   منظمة  في  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  سیاسة  توجیھات  دلیل  في  المحددة   المحاسبیة  للسیاسات  وفقًا  ،)العام
 بسبب  الجوھریة، األخطاء من الخالیة السنویة المالیة البیانات  بإعداد  للسماح ضروریة یعتبرونھا التي الداخلیة  والرقابة العالمیة،
 .الخطأ أو االحتیال

 والكشف،  ،عاملة  كمؤسسة  االستمرار  على  المنظمة  قدرة  تقییم  عن  مسؤوالً   العام  األمین  یكون  السنویة،  البیانات  إعداد   لدى
  أو   ینوي  اإلدارة  جھاز  یكن  لم  ما  العاملة  المؤسسة  محاسبة  مبدأ  وتطبیق   العاملة  بالمؤسسة   تتعلق  مسائل  أي  عن  االقتضاء،   حسب
 . آخر واقعي بدیل ھناك یكن لم  إذا أو ا،عملیاتھ إیقاف أو المنظمة بتصفیة قانونًا ملزًما یكون

 مسؤولیة مراجع الحسابات في ما یتعلق بمراجعة البیانات السنویة  -اخامسً 

 عن  ناتجة  كانت  سواء  الجوھریة،  األخطاء  من  خالیة  ككل  السنویة  البیانات  بأن  معقول  ضمان  على  الحصول  في   أھدافنا  تتمثل
 .رأینا یتضمن تدقیق تقریر وإصدار الخطأ، أو االحتیال

  نشاط   تحكم  التي  الساریة  للنظم  وفقًا  تتم  التي  ،المراجعة  تكشف  أن  یكفل  ال  لكنھ  ،الضمان  من  عالیة   درجة  ھو  المعقول   الضمان
 أو  االحتیال  عن  ناتجة  الخاطئة  البیانات  تكون  قد و.  وجودھا  عند   الجوھریة  األخطاء  دائًما  ،إسبانیا  في  العام  للقطاع  المراجعة

  یتخذھا  التي  االقتصادیة  القرارات  على  مجتمعةً   أو  فردي  بشكل   تؤثر  أن  المتوقع  من  كان  إذا  مادیة  تعتبرقد  و  ،الخطأ
 .السنویة البیانات على بناءً  المستخدمون

ال یخلو   موقفب   ونلتزم  المھني  حكمنا   مارس ن  إسبانیا،  في  العام  للقطاع  المراجعة  نشاط  تحكم   التي  للنظم  وفقًا   المراجعة  من  كجزء
 .المراجعة فترة طوال المھني  الشك من

 : وباإلضافة

 وتطبیق  بتصمیم  نقومو   الخطأ،  أو  االحتیال  بسبب  السنویة،   البیانات  في   الجوھریة  األخطاء  مخاطر  ونقیم  نحدد  •
 خطر  إنو.  لرأینا  أساس  لتوفیر  ومناسبة  كافیة  مراجعة  أدلة  على  ونحصل  المخاطر،  ھذه   لمواجھة  المراجعة  إجراءات

 قد   حیث  الخطأ،  بسبب  المادي  الخطأ  حالة  في  علیھ  ھو   مما  أعلىھو    االحتیال  بسبب  جوھري  خطأ  عن   الكشف  عدم
 الرقابة   على  التحایل  أو  قصد   عن  الخاطئة  التصریحات  أو   المتعمد   الحذف  أو   التزویر  أو  التواطؤ  االحتیال  یتضمن
 .الداخلیة

 
  للظروف،   مناسبة  تدقیق  إجراءات  تصمیم  أجل  من  بالمراجعة  الصلة  ذات   الداخلیة  الرقابةحول    معلومات  على  نحصل •

 . للمنظمة الداخلیة الرقابة فعالیة  حول الرأي إبداء لغرض ولیس
 

 المقابلة  والمعلومات  المحاسبیة  التقدیرات  معقولیة  وكذلك  مناسبة،  المطبقة  المحاسبیة  السیاسات   كانت  إذا  ما  بتقییم   نقوم •
 .اإلدارة عنھا تأفصح التي
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  إلى   واستناداً   ال،  أم  مناسبًا  المؤسسة العاملة   محاسبة  لمبدأ   العالمیة  السیاحة  منظمة  إدارة  استخدام  كان  إذا  ما  إلى  نخلص •
 شكوًكا  ثیرتُ   قد   التي  الظروف   أو  بالحقائق  مادي  انعدام یقین  كان  إذا  ما  نستنتج  علیھا،  الحصول  تم  التي  المراجعة  أدلة

الجوھر  لیقینل   اانعدامً   ھناك  أن  استنتجنا  إذاو.  عاملةكمؤسسة    االستمرار  على  المنظمة  قدرة  حول  كبیرة   نحن ف  ،في 
  البیانات  في  عنھا  الكشف  تم  التي  الصلة  ذات  المعلومات  الذي نقدمھ حول  المراجعة  تقریر   في  االنتباه  بلفت  مطالبون
  أدلة   إلى  استنتاجاتنا  تستند و.  معدل  رأي  عن  نعبر  أن  المطلوب  فمن  كافیة،  اإلفصاحات  ھذه   تكن  لم  إذا   أو،  السنویة

 سببًا  المستقبلیة  الظروف  أو   الحقائق  تشكل  قد   ذلك،   ومع.  المراجعة  تقریر  تاریخ  حتى  علیھا  الحصول  تم  التي  المراجعة
 . عن العمل المنظمة وقفتل

 
  ما   وتقییم  عنھا،  اإلفصاح  تم   التي  المعلومات  ذلك  في  بما  السنویة،  الكشوف  ومضمون  وھیكل  العام  العرض  بتقییم   نقوم •

 .صادقة صورة عن التعبیر من  نمكِّ تُ  بطریقة األساسیة والحقائق المعامالت تمثل السنویة الكشوف كانت إذا

 ،الھامة  المراجعة  ونتائج  للمراجعة  المخططین  والتوقیت  بالنطاق  أمور،  جملة  من  یتعلق،  فیما   المنظمة  مع  تواصلنا  لقد و
 .المراجعة عملیة أثناء حددناھا التي  الداخلیة الرقابة في  كبیر تقصیر أي إلى باإلضافة

  للفترة   السنویة  البیانات   مراجعة  في  أكبر  أھمیة  ما كان ذا  قررنا  ،المنظمة  مع  اتصاالت  موضوع  كانت  التي  المسائل  بین  منو
 . الرئیسیة تعتبرمسائل المراجعة وبالتالي، والتي، الحالیة

 

 ا من قبل: تم توقیعھ إلكترونیً 

 مدیرة الفریق –و مارتینث، مراجعة حسابات وطنیة روسا نارانخ
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iالبیانات المالیة   

 2020كانون األول/دیسمبر  31بیان الوضع المالي بتاریخ   . أوالً 

 

 

 

 

 

Statement of financial position
at 31 December 2020
Euros

Note 31/12/2020 31/12/2019

Assets 31,979,037.03 29,114,908.22
Current Assets 31,262,516.92 28,241,480.88
Cash and cash equivalents 5 22,654,881.48 21,789,453.65
Inventories 7 30,920.88 33,336.64
Members assessed contributions receivable, net 8 4,741,466.45 4,228,521.16
Other contributions receivables, net 8 3,415,929.96 1,835,413.73
Other receivables, net 9 248,203.79 258,930.89
Other current assets 10 171,114.36 95,824.81

Non-current assets 716,520.11 873,427.34
Investments 6 132,594.99 196,579.86
Property, plant and equipment 11 206,853.55 239,557.56
Intangible assets, net 12 373,903.03 434,121.38
Other non-current assets 10 3,168.54 3,168.54

Liabilities and Net Assets/Equity 31,979,037.03 29,114,908.22
Liabilities 41,257,658.05 33,421,129.65
Current Liabilities 8,234,643.42 6,557,991.58
Payables and accruals 13 1,124,849.87 1,039,593.60
Transfers payable 14 72,127.49 379,033.35
Employee benefits 15 555,674.77 542,997.76
Advance receipts and deferred revenue 16 5,747,445.40 3,882,583.66
Provisions 17 549,325.76 504,825.90
Other current liabilities 18 185,220.13 208,957.31

Non-current Liabilities 33,023,014.63 26,863,138.07
Employee benefits 15 33,021,844.83 26,842,997.67
Advance receipts and deferred revenue 16 0.00 14,740.00
Other non-current liabilities 18 1,169.80 5,400.40

Net Assets/Equity -9,278,621.02 -4,306,221.43
Accumulated surplus/(deficit) 19 -15,669,956.69 -8,795,289.72
Reserves 6,391,335.67 4,489,068.29
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2020ل/دیسمبر كانون األو  31للسنة المنتھیة في بیان األداء المالي  ا. ثانیً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial performance
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note 31/12/2020 31/12/2019

Revenue 20 17,959,122.55 20,813,221.81
Members assessed contributions 14,596,841.01 14,470,510.00
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,099,088.30 1,479,776.55
Publications revenue, net of discounts and returns 318,777.00 405,156.50
Other revenues 1,944,416.24 4,457,778.76

Expenses 21 19,406,648.83 19,854,863.14
Salaries and employee benefits 14,333,423.42 12,935,689.96
Grants and other transfers 255,544.14 497,339.50
Travel 358,164.08 1,575,631.41
Supplies, consumables and running costs 2,342,351.89 3,277,304.95
Changes in currency exchange differences 499,060.12 6,390.79
Depreciation, amortization and impairment 149,809.41 149,940.81
Other expenses 1,468,295.77 1,412,565.72

Surplus/(deficit) for the year -1,447,526.28 958,358.67
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2020ل/دیسمبر كانون األو  31یة في األصول/رأس المال للسنة المنتھبیان التغیّرات في صافي  ا.ثالثً 

  

Changes in net assets/equity
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note

Total 
accumulated 

surplus Surplus Reserves
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2019 -8,795,289.72 4,489,068.29 -4,306,221.43 
Total directly recognized revenue/expenses -5,227,140.69 1,702,267.38 -3,524,873.31 

Net change WCF 0.00 1,789,879.20 1,789,879.20

Net change in reserves 87,611.82 -87,611.82 0.00

Actuarial gain/loss -3,538,594.68 0.00 -3,538,594.68 

Other adjustments -1,776,157.83 0.00 -1,776,157.83 

-1,647,526.28 0.00 200,000.00 -1,447,526.28 

Result for the period 0 -1,447,526.28 0.00 -1,447,526.28 

Direct transfers from result -1,647,526.28 1,447,526.28 200,000.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2020 19 -15,669,956.69 0.00 6,391,335.67 -9,278,621.02 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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 2020كانون األول/دیسمبر  31بیان التدفّقات النقدیة للسنة المنتھیة في    ا.رابعً 

 
 

 

 

 

 

Cash flow statement
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note 31/12/2020 31/12/2019

Surplus/(deficit) for the year -1,447,526.28 978,358.67
Cash flows from operating activities 2,300,548.03 3,480,670.11
    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11, 12 144,501.15 146,273.05
    (Increase) decrease in inventories 7 2,415.76 -12,440.38
    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -2,093,461.52 -427,182.38
    (Increase) decrease in other receivables, net 9 10,727.10 103,151.98
    (Increase) decrease in other assets 10 -75,289.55 12,010.34
    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14 1,628,472.15 2,165,290.65
    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 6,191,524.17 6,915,366.16
    Actuarial valuation 15 -3,538,594.68 -5,705,503.00
    Increase (decrease) in provisions 17 44,499.86 112,715.48
    Increase (decrease) in other liabilities 18 -27,967.78 200,904.43
    Loss (gain) on sale of property, plant and equipment 20 0.00 -2,000.00
    Adjustments Accumulated Surplus 19 13,721.37 -27,916.22

Cash flows from investing activities 12,406.08 -118,659.54
    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -9,228.79 -53,540.44
    (Purchases of intangible assets) 12 -42,350.00 0.00
    Loss (gain) on sale/loss on disposal of property, plant and equipment 0.00 2,064.76
    Loss (gain) on sale/loss on disposal of intangible assets 0.00 986.40
    Change on investments 6 63,984.87 -68,170.26

Cash flows from financing activities 0.00 0.00
    Increase (decrease) in working capital fund 19 0.00 0.00

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 865,427.83 4,340,369.24

Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 21,789,453.65 17,449,084.41

Cash and cash equivalents, end of the year 5 22,654,881.48 21,789,453.65
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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 المیزانیة العادیة – 2020دیسمبر كانون األول/ 31بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة للسنة المنتھیة في  ا. خامسً 
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 مالحظات على البیانات المالیة ا.سادسً 

مة للتقریر المنظ - 1المالحظة   مة المقّدِ

العالمیة   .91 السیاحة  منظمة  المختصر    WTO(عقدت  عام  سابقاً)  اسمھا  األولى  العامة  .  1975جمعیتھا 
الذي حّل بدوره محل اإلتحاد   1946لإلتحاد الدولي للمنظمات السیاحیة الرسمیة الُمنشأ عام    كتحولوتأسست المنظمة  

عام   أنشئ  الذي  الرسمیة  السیاحیة  الدعایة  لمنظمات  عام  1934الدولي  وفي  لمنظمة 2003.  العامة  الجمعیة  وافقت   ،
. وصادقت (XV)453على تحویل المنظمة إلى وكالٍة متخّصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب القرار    السیاحة العالمیة

 .A/RES/58/232الجمعیة العامة لألمم المتحدة على ھذا التحّول بموجب القرار 

منظ .92 العالمیة  إن  السیاحة  المت  UNWTO(مة  لألمم  التابعة  الوكالة  ھي  التحّول)  عن  بعد  والمسؤولة  حدة 
للجمیع.   والمتاحة  والمستدامة  المسؤولة  للسیاحة  اإلكقاطرةٍ لسیاحة  لالمنظمة    وتروجالترویج  للنمو  والتنمیة    قتصادي 

ً معارف والسیاسات بالبغیة النھوض ستدامة البیئیة، وتقدّم القیادة والدعم للقطاع الشاملة واإل  . السیاحیة عالمیا

منظمة السیاحة العالمیة جمعیةٌ عامة تتألّف من ممثّلي األعضاء الفاعلین واألعضاء المشاركین وتحدّد    تحكم .93
بصفة  األخرى  الدولیة  المنظمات  وممثلو  المنتسبون  األعضاء  ویشارك  المنظمة.  لعمل  الرئیسیة  والخطوط  السیاسات 

ألّف من األعضاء الفاعلین المنتخبین من قبل الجمعیة العامة بمعدّل عضو واحد  مراقبین. أما المجلس التنفیذي الذي یت
لكّل خمسة أعضاء فاعلین، فیتّخذ كافة التدابیر الالزمة لضمان التنفیذ الفعّال والمعقول لبرنامج العمل والتقیّد بالمیزانیة 

 .  من قبل األمین العام

المنظ .94 مقّر  ً   مةیقع  أیضا ولدیھا  إسبانیا.  مدرید،  الدعم    مكتبٌ   في  (مكتب  الیابان  والمحیط  في  اإلقلیمي آلسیا 
 ویجري العمل حالیًا على إنشاء مكتب في المملكة العربیة السعودیة (المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط).  الھادئ)

من    35و  34في المعیارین    منظمة السیاحة العالمیة لیست منظمةً خاضعة للمراقبة بحسب التعریف الوارد .95
 . المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 السیاسات المحاسبیة الرئیسیة  - 2المالحظة 

 . أساس اإلعداد 2-1

العملأُِعدَّ  .96 واستمراریة  اإلستحقاق  أساس  المالیة على  البیانات  المحاسبیة ھي  و  ت  المعاییر  لمتطلّبات  تمتثل 
 الدولیة للقطاع العام.  

وتّم تقدیمھا  ، 2020ل/دیسمبر  كانون األو  31ولثاني/ینایر  كانون ا  1ة بین  لمالیة الفترة الممتد تغّطي البیانات ا .97
رة برقَمین بعد الفاصلة.     بالصیغة الُمدوَّ

 قات النقدیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة.  یُعَدّ بیان التدف .98

العالمیة ھي الیورو .99 التشغیلیة والتقریریة لمنظمة السیاحة  ل المعامالت الجاریة في عمالٍت 31العملة  . وتُحوَّ
المتحدة في غیر الیورو إلى الیورو، باستخدام طریقة "التسعیر غیر المباشر" بسعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم  

ل إلى الیورو األصول والخصوم النقدیة بالعمالت األخرى غیر الیورو، وذلك بسعر اإلغالق في   تاریخ المعاملة. وتُحوَّ
نھایة الفترة بحسب سعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة، وتُحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك في 

 . بیان األداء المالي

لة أدناه مع  سیاسات  تتماشى ال .100  للسیاساتدلیل منظمة السیاحة العالمیة  من    2019عام    نسخةالمحاسبیة الُمفصَّ
المعني بالمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام، وھي قد ُطبِّقت بصورةٍ متّسقة عند إعداد ھذه البیانات المالیة   ةالتوجیھی
 .وتقدیمھا
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  الخاضع لمراقبة مشتركة والكیانات األخرى . الكیان 2-2

 الكیان الخاضع لمراقبة مشتركة 

لمراقبٍة مشتركة بین منظمة السیاحة العالمیة وحكومة   (THEMIS Foundation)  میسیتخضع مؤسسة ت .101
 . أندورا. ولكّلٍ من منظمة السیاحة العالمیة وحكومة أندورا حقوق تصویت متساویة بشأن مؤسسة تیمیس

كامل  .102 بشكٍل  تسّخر  وتدریبیة  تربویة  وأدوات  سیاسات وخطط  وتطبیق  تصمیم  في  المؤسسة  رسالة  وتكمن 
أندورا،  اإلمكانات   في  المؤسسة  مقّر  ویقع  واستدامتھ.  التنافسیة  قدرتھ  فعّال  بشكٍل  وتعّزز  السیاحي،  للقطاع  التوظیفیة 

 . وھي تعتمد الیورو عملةً رئیسیة لھا

ولقد  .103 تیمیس.  مؤسسة  في  استثمارھا  قیمة  لتحدید  الملكیة  حقوق  طریقة  العالمیة  السیاحة  منظمة  وتستخدم 
المتحدة للرقابة والرقابة المشتركة والتأثیر من أجل تحدید الرقابة المشتركة على مؤسسة    استخدمت المنظمة إطار األمم

 . تیمیس

 األخرى  الكیانات

الصادر    (XXV)2741  بالقرار  عمالً   ،1971  ینایر /الثاني  كانون  في   اآللي  للحساب  الدولي  المركز  أنشئ .104
 والمستخدمین  للشركاء  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  خدمات  یوفر ھذا المركز.  المتحدة  لألمم  العامة  لجمعیةعن ا

الدولي للحساب اآللي  ملزًما   شریًكا  بصفتھا.  المتحدة  األمم  منظومة  في  العالمیة  السیاحة  منظمة  تكون  ،بوالیة المركز 
 على   بالمركز  الخاصة  الخدمة  بأنشطة  تتعلق  أو  عن  تنشأ   خارجیة  جھة  من  مسؤولیة  أو   مطالبة  أي  عن  نسبیًا  مسؤولة

األول/  31  في.  المركز   والیة  في  المحدد   النحو  منظمة   على  تؤثر  معروفة  مطالبات  توجد   ال  ،2020  دیسمبركانون 
  اإلدارة   لجنة  توافق  أن  یجب  ،ولدى اإلنحالل.  مشتركة مع المركز حتى اإلنحالل  األصول  ملكیةوإن  .  العالمیة   السیاحة

 استخدمتولقد  .  الوقت  ذلك  في  محددة  صیغة  خالل  من  الشریكة  المنظمات  بین  والخصوم  األصول  جمیع  تقسیم  على
  في   بما  ،منفرد   شریك  أي   تحدید   لعدم  المشترك  والتأثیر  والمراقبة  للرقابة  المتحدة  األمم  إطار  العالمیة  السیاحة  منظمة

 .اآللي للحساب الدولي المركز على كبیر تأثیر أو مشتركة سیطرة أو منفردة سیطرة لدیھ العالمیة، السیاحة منظمة ذلك

ھي مؤّسسة دولیة تّم إنشاؤھا تحت   (STEP Foundation)مؤّسسة السیاحة المستدامة والقضاء على الفقر   .105
رعایة منّظمة السیاحة العالمیة، من خالل اتّفاق أبِرَم بین المنّظمة وحكومة جمھوریة كوریا، حیث قامت األخیرة بتوفیر  

  من   الحدّ   تعزیز  إلى  الفقر  على  والقضاء  المستدامة  السیاحة  مؤّسسة  وتھدفمالیین دوالر أمیركي.    5أّولي قدره    تمویل
  الثقافة   على   عینھ  الوقت  في  الحفاظ  مع  ،تنفیذھا  یمكن   التي  المستدامة  السیاحیة  التنمیة  ومشاریع  برامج  طریق   عن  قرالف

 السیاحة "  مؤّسسة  على  تنطبق  وال.  لأللفیة  اإلنمائیة  المتّحدة  األمم  أھداف  تحقیق  في  بالتالي  والمساھمة  الطبیعیة،  والبیئة
  المعاییر   بموجب  المشارك  الكیان  أو  المشترك،  المشروع  أو  المراقَب،  الكیان  تعاریف"  الفقر   على  والقضاء  المستدامة
 العالمیة  السیاحة  منّظمة  تتمتّع   حیث   إدارتھا  لمجلس  المؤّسسة  وتخضع.  IPSAS 34-38  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة

  للمراقبة  المتّحدة  األمم  إطار  العالمیة  السیاحة  منّظمة  استخدمت  ولقد .  التصویت  صالحیة  مع%  18  نسبتھ  بتمثیلٍ 
 .الفقر على والقضاء  المستدامة السیاحة مؤّسسة وضع  تحدید  أجل من والتأثیر المشتركة والمراقبة

الفقر    أن  كوریا  جمھوریة  حكومة  أكدت .106 على  والقضاء  المستدامة  السیاحة  ً   الحل  قید مؤّسسة    لنظامھا  وفقا
 .32عملیاتھا  جمیع وأوقفت نشطة غیر تزال ال فإنھا اإلجراءات، من  االنتھاء وحتى المحلي، القانوني

 المكافِئات النقدیة. النقد و2-3

النقدیة .107 والمكافِئات  النقد  المصارف،   )النقد   یعادل  ما(  یشمل  في  المحفوظة  والودائع  الحاضر،  النقد 
ل بسھولة إلى نقٍد والتي ال تخضع لخطٍر یُذَكر   واإلستثمارات األخرى الشدیدة السیولة على المدى القصیر القابلة للتحوُّ

 .  لناحیة تغیّرات القیمة

لة على حیازات النقد والمكافِئات النقدیة في الفترة التي تستحق فیھا  .108 ن اإلیرادات الُمحصَّ   تُدوَّ
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توفیر   .یُحفَظ .109 ویمكن  المصرفیة.  الحسابات  وفي  نقدیة  مبالغ  شكل  على  الفوري  للصرف  المطلوب  النقد 
 أشھر).  3أرصدة حسابات اإلیداع خالل مدّةٍ قصیرة (أقّل من 

 . الصكوك المالیة 2-4

حین  .110 إلى  للصّك،  التعاقدیة  األحكام  في  طرفاً  العالمیة  السیاحة  منظمة  تصبح  عندما  المالیة  الصكوك  ن  تُدوَّ
إنتھاء صالحیة الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من ھذه األصول أو نقلھا، وقیام المنظمة بنقل كافة المخاطر والمزایا 

شھراً من   12ن الفئة الجاریة إذا كان من المتوقّع تحقیقھا في غضون  المترتبة على الملكیة بشكٍل كبیر. وتُصنَّف ضم
 .  تاریخ التقریر

مستحقّة   .111 وحسابات  المدى  قصیرة  إیداع  صكوك  بمعظمھا  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالیة  األصول  تشّكل 
والقی المعامالت  تكالیف  إضافة  مع  عادلة  بقیمة  األّولي  التدوین  األصول  ھذه  وتقتضي  بالتكلفة القبض.  الالحق  اس 

المھلَكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. وبما أن الودائع ألجل تكون قصیرة المدى وتُحصَّل بالقیمة اإلسمیة، فال حاجة 
الحسابات   ن  وتُدوَّ الخصم.  القیمة  الإلھالك  انخفاض  بدل  ناقص  اإلسمیة،  القیمة  تساوي  عادلة،  بقیمة  القبض  مستحقة 

ن بدٌل بناًء على التجربة السابقةالُمقدَّر. وبالنسب  .ة لإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض على وجھ الخصوص، یُدوَّ

العالمیة ھي بشكٍل أساسي حسابات واجبة الدفع وقصیرة المدى مقابل   .112 المالیة لمنظمة السیاحة  إن الخصوم 
بقیمة أّولیًا  ن  وتُدوَّ التسدید.  إلعادة  مصروفة  غیر  وأموال  وخدمات،  بالتكلفة   سلع  االقتضاء  عند  تالیاً  وتُقاس  عادلة، 

في   إجماالً  تستحّق  الدفع  الواجبة  العالمیة  السیاحة  منظمة  حسابات  أن  وبما  الفعلیة.  الفائدة  طریقة  باستخدام  الُمھلَكة 
 .  يشھراً، فإن أثر الحسم لیس جوھریاً، وتُطبَّق الِقیَم اإلسمیة على التدوین األّولي والقیاس التال 12غضون 

 . المخزونات2-5

الوضع   .113 بیان  في  جاریة  كأصول  السنة  نھایة  في  التداول  في  للبیع  بھا  الُمحتفَظ  المنشورات  مخزونات  تُقدَّم 
ن فیھا اإلیرادات المتّصلة بھا. وفي   ن المخزونات كنفقة في الفترة التي تُدوَّ المالي. وعند البیع أو التبادل أو التوزیع، تُدوَّ

ن النفقة عند توزیع ھذه المخزوناتحال لم یكن   .ھناك من إیرادات متّصلة بھا، تُدوَّ

فوًرا و .114 المجاني  للتوزیع  الُمعَدّة  المنشورات  ع  اإلصدار.    تُسّجل كمصروفاتتُوزَّ موجودات    تُعتبَروبعد  أّي 
 .المخزونمادیة متبقیة كمنشورات مجانیة غیر جوھریة ألغراض تقییم 

لل .115 المخزونات  قیمة  بھا  تُقدَّر  الُمحتفَظ  المخزونات  باستثناء  للتحقیق،  القابلة  القیمة  األقّل وصافي  بالتكلفة  بیع 
 .  للتوزیع برسٍم معدوم أو رمزي والتي یتّم قیاسھا بالتكلفة األقّل وتكلفة اإلستبدال الجاریة

التكالیف   .116 ذلك  في  بما  اإلصدار،  تكالیف  كافة  المنشورات  من  المخزونات  تكلفة  لتقدیم تشمل  لة  الُمسجَّ
التكلفة  متوّسط  صیغة  مع  یتماشى  بما  المخزونات  تكلفة  تعیین  ویتّم  الحالي.  وبموقعھا  الراھنة  بحالتھا  المنشورات 

 .المرّجحة

أو   .117 سنوات  سبع  إلى  العائدة  العناوین  وتُشَطب  مالیة  سنة  كّل  نھایة  في  المنشورات  من  المخزونات  تُراَجع 
 . أكثر

نةً كأصوٍل  إن المنشورات الموجود .118 ة بحوزة الموّزعین بموجب ترتیب حیازة بضاعة برسم األمانة تبقى ُمدوَّ
 .  للمنظمة إلى حین بیعھا من قبل الموّزع

  مستحقة القبض ال. المساھمات والحسابات 2-6

یتم تدوین المساھمات في بدایة السنة التي تنطبق علیھا، أو عندما یتّم تأكیدھا خًطیاً من قبل الجھات المانحة.  .119
نشاٍط معیّن،   على تطبیق األموال من أجل  المانحة شروطاً  الجھة  قد یتضمن اإلتفاق مع  الحاالت،  ولكن، وفي بعض 

ن الخصم مع األصل عند تأكید اإلتفاق خطی ن اإلیرادات فقط عندما یتم استیفاء الشروطبحیث یُدوَّ  . اً وتُدوَّ

والحسابات   .120 المساھمات  غیر التُقاس  المقدّرة  للمبالغ  بدٍل  أّي  من  وتُقدَّم صافیةً  عادلة  بقیمٍة  القبض  مستحقة 
 ً ل اإلشتراكات المقّررة المستلمة قبل بدء فترة المیزانیة المحدّدة ذات الصلة كخصٍم مستلم ُمقدّما  . القابلة لالسترداد. وتُسجَّ



 البیانات المالیة 

46 
 

موثوق،   .121 بشكٍل  قیاسھا  یمكن  والتي  ة  الُمقرَّ واألنشطة  العملیات  مباشرةً  تدعم  التي  العینیة  المساھمات  ن  تُدوَّ
 . وتُقدّر بقیمٍة عادلة وقت اإلستالم

 . یورو تُسّجل كمصاریف في سنة الشراء 5,000المدفوعات المسبقة التي تقّل عن  .122

 . الممتلكات والمباني والمعّدات 2-7

ا .123 ناقصةً  تُقدَّم  بالتكلفة،  القیمةالمتراكم و  اإلھالكلممتلكات والمباني والمعدّات  ن. وال  انخفاض  األصول    تُدوَّ
 التراثیة في البیانات المالیة. 

 اإلضافات  

منظمة  .124 إلى  تتدفّق  أن  المرّجح  كان من  إذا  والمعدّات كأصوٍل  والمباني  الممتلكات  فئة  البند من  تكلفة  ن  تُدوَّ
بشكٍل  تكلفتھ  قیاس  یمكن  كان  وإذا  البند  بھذا  مرتبطة  خدماتیة  إمكانات  أو  مستقبلیة  إقتصادیة  فوائد  العالمیة  السیاحة 

التاب البند  ن  یُدوَّ الحاالت،  یتم وھب أصٍل ما، موثوق. وفي معظم  بكلفتھ. وعندما  الممتلكات والمباني والمعدّات  لفئة  ع 
ن بقیمة عادلة في تاریخ االستحصال علیھ. وتخضع اإلضافات إلى الممتلكات والمباني والمعدّات ل عمٍر إنتاجي یزید یُدوَّ

   . یورو، إذ تُصَرف بشكٍل كامل في سنة الشراء في حال كانت قیمتھا أقّل من ذلك 1500عتبٍة قدرھا عن سنة واحدة و

 تصّرف باألصول ال

ن أّي فرق بین صافي القیمة الدفتریة وسعر التصّرف كإیرادات أو   .125 عند بیع األصول أو التصّرف بھا، یُدوَّ
 .  نفقات

 التكالیف الالحقة  

منظمة   تتم رسملةال   .126 إلى  تتدفّق  بأن  احتمال  ھناك  یكون  عندما  إّال  األّولیة  الحیازة  بعد  تنشأ  التي  التكالیف 
السیاحة العالمیة أرباح إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة مستقبلیة مرتبطة باألصل المعني، وعندما یكون من الممكن قیاس 

فئة الموجودات (باستثناء األماكن المستأجرة)، على أن  كلفتھ بطریقٍة موثوقة حین تتخطى عتبة التكالیف المطبقة على  
یكون العمر اإلنتاجي النافع المقدّر للممتلكات والمنشآت والمعدات أكثر من سنٍة واحدة. وتَُرسَمل النفقات الالحقة على 

  .یورو، بعد استیفاء بعض الشروط 50,000األماكن المستأجرة إذا ما تخطت الكلفة 

 ھالك اإل

اإلنتاجي  اإلیُحَسب   .127 العمر  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  والمعدّات  والمباني  الممتلكات  على  ھالك 
رت األعمار اإلنتاجیة للفئات الرئیسیة لألصول على النحو التالي: قد . وصللألالمتوقّع   قُدِّ

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر (بالسنوات)   الموجودات فئات 
 5 صاالت وتكنولوجیا المعلوماتمعدّات اإلت

 10 المركبات واآللیات 
 12   تجھیزات الثابتة األثاث وال 

 5 المعدّات األخرى  
 50 المباني  
  ال استھالك    األرض 

 ات  اجي للتحسینمدّة اإلیجار أو العمر اإلنت بین األدنى   تحسینات المباني المستأجرة  

 انخفاض القیمة  

تغیّ   الحسابیة  القیم  اجعتُر .128 أو  األحداث  بعض  أشارت  إذا  قیمتھا  انخفاض  من  للتحقّق  الثابتة  ر  لألصول 
نسترداد. ولإلغیر قابلة قد تكون لألصول  ةالدفتریاألوضاع إلى أن القیمة   األداء المالي.انخفاض القیمة في بیان   یُدوَّ
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 لكافة األصول لتحدید انخفاض قیمتھا.  مراجعةویُصار سنویاً إلى إجراء  .129

 األصول التراثیة 

باألصول  .130 أیضاً  إلیھا  (الُمشار  الفنیة"  "األعمال  من  محدوداً  عدداً  أیضاً  العالمیة  السیاحة  منظمة  تمتلك 
والعدید من   والتماثیل  الرسومات  ذلك  في  بما  الحكومات التراثیة)،  قبل  الغالب من  في  الممنوحة  األخرى  األغراض 

ن قیمة ھذه األعمال في البیانات المالیة الخاصة بمنظمة السیاحة العالمیة، وفقاً للمعیار    17والشركاء اآلخرین. وال تُدوَّ
 . من المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 . األصول غیر المادیة 2-8

ا .131 األصول غیر  القیمة. ویخضع تُقدَّم  وانخفاض  اإلستھالك  من  المتراكم  المبلغ  ناقص  تكلفتھا  بحسب  لمادیة 
رة داخلیاً    50,000عتبٍة قدرھا  عمٍر إنتاجي یزید عن سنة واحدة وتدوین األصول غیر المادیة ل یورو للبرمجیات الُمطوَّ

یورو ألّي فئات أخرى من األصول غیر المادیة، حیث تُسّجل بالكامل في بند المصروفات في سنة الشراء    5,000أو  
 .  إذا كانت أدنى من ذلك

 ستھالكاإل

بالنسبة إلى األصول غیر المادیة طوال فترة العمر اإلنتاجي    على أساس القسط الثابت ستھالك  اإلیُطبَّق مبدأ   .132
رت األعمار اإلنتاجیة للفئات الرئیسیة من األصول غیر المادیة على النحو التالي  :  المتوقّع لألصل. وقد قُدِّ

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر (بالسنوات)   فئات األصول غیر المادیة  
ً ناؤھا تاق  البرمجیات التي تم  6 خارجیا

 ً رة داخلیا  6 البرمجیات الُمطوَّ
 أو فترة الرخصة/الحق   6 الرخص والحقوق  

 . اإلیجارات 2-9

 اإلیجارات المالیة 

مخاطر .133 مجمل  كبیر  وبشكٍل  بموجبھا  نُِقلت  التي  اإلیجارات  مالیة  كإیجارات  إلى   تُعاَمل  الملكیة  ومكاسب 
 . المنظمة من خالل إتفاق اإلیجار

الحالیة  .134 والقیمة  لألصل  العادلة  للقیمة  األدنى  بالحدّ  كأصول  مالي  إیجاٍر  بموجب  الُمشتراة  األصول  تظھر 
ن إلتزام اإلیجار ذ لمدفوعات اإلیجار الد   ا.  الصلة بالقیمة نفسھ ونیا. ویُدوَّ

ع .135  دفعات اإلیجار الصادرة بموجب عقد إیجار تمویلي بین دفع الرسوم المالیة وخفض رصید الخصم.  تُوزَّ

یتم استھالك األصول المكتسبة من خالل التأجیر التمویلي على مدى الفترة األقصر في مدّة اإلیجار أو العمر  .136
ً اإلنتاجي لألصل، إال إذا أصبحت ھذه األصول ملك في مثل ھذه الحاالت، یتم  وعقد اإلیجار.    نتھاء مدّةللمنظمة عند ا  ا

ً ل فائدة دوریمعد   استھالك األصل على مدى عمره اإلنتاجي. وسیُحتَسب الرسم المالي بحیث ینتج ً ثابت  ا على الرصید   ا
 السنوي للخصم.

 اإلیجارات التشغیلیة

تُعتبَر اإلیجارات التي ال تُصنَّف كإیجارات مالیة، مع رصیٍد للخطر والمكسب باٍق مع المؤّجر، كإیجاراٍت   .137
 تشغیلیة. 

 بموجب عقد إیجار تشغیلي على أساس القسط الثابت طوال فترة اإلیجار. المترتّبیتم احتساب اإلنفاق  .138

 فین . استحقاقات الموظ2-10

:تلحظ منظمة السیاحة العالمیة استحقاقات الموظفین التالیة .139
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 استحقاقات الموظفین القصیرة األجل )أ(

اثنَي عشر شھراً  بالكامل ضمن مھلة  التي تستحق  تلك  القصیرة األجل ھي  الموظفین  استحقاقات 
استحقاقات  وتشمل  الصلة.  ذات  الخدمة  الموظفون  فیھا  یقدّم  التي  المحاسبیة  الفترة  نھایة  بعد 
الشھریة التعیین)، واإلستحقاقات  (منح  التوظیف ألّول مرة  استحقاقات  القصیرة األجل   الموظفین 

المرضیة،  اإلجازة  السنویة،  (اإلجازة  الغیاب  عن  والتعویض  والعالوات)،  (الرواتب  المنتظمة 
التعلیم، سداد الضرائب).  القصیرة األجل (منحة  وإجازة األمومة/األبوة)، واإلستحقاقات األخرى 
عناصر  بعض  تسویة  یُتوقَّع  ال  وقد  جاریة.  خصوماً  باعتبارھا  اإلستحقاقات  ھذه  وتُعاَمل 

شھراً من تاریخ إعداد التقریر. وھذه ھي   12ستحقاقات التي تعتبر قصیرة األجل عادةً، خالل  اإل
شھراً على نھایة تاریخ إعداد   12حالة إستحقاق اإلجازة السنویة الذي یُتوقّع تسویتھ بعد أكثر من  

ن بالتالي كخصٍم غیر جارٍ   .  التقریر، فیُدوَّ

 الخدمة  إنتھاء استحقاقات ما بعد  ) ب(

تشمل استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة خطط المعاش التقاعدي والرعایة الطبیة بعد إنتھاء الخدمة 
المدفوعة بعد إنتھاء العمل. وتُصنَّف خطط استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة إّما كمساھمة ُمحدَّدة أو 

 .  كخطط استحقاقات ُمحدَّدة

 حدة  مم المتفي األالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظ

التقاعدیة  للمعاشات  المشترك  الصندوق  في  تشارك  عضو  منظمة  ھي  العالمیة  السیاحة  منظمة 
لموظفي األمم المتحدة الذي أنشأتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة لتوفیر استحقاقات التقاعد والوفاة 

م استحقاقات  خطة  عن  عبارة  ھو  والصندوق  للموظفین.  بھا  یتصل  وما  لة واإلعاقة  مموَّ حدَّدة 
(ب) من نظام الصندوق، یجب أن تكون العضویة   3ومتعدّدة األرباب. وكما ھو ُمحدَّد في المادة  

فیھ مفتوحةً أمام الوكاالت المتخصصة وأّي منظمة حكومیة دولیة أخرى تشارك في النظام الموّحد 
 .المتخّصصة للرواتب والعالوات وغیرھا من شروط الخدمة في األمم المتحدة والوكاالت

مرتبطة بالموظفین الحالیین والسابقین   كتواریةإكة إلى مخاطر  وتُعّرض الخطة المنظمات الُمشارِ 
وموثوق  ثابت  أساس  یوجد  ال  ذلك،  وبنتیجٍة  الصندوق.  في  الُمشاِركة  األخرى  المنظمات  من 
لتخصیص االلتزام وأصول الخطة والتكالیف للمنظمات الفردیة الُمشاِركة فیھا. إن منظمة السیاحة 

الُمشارِ  یمّكنھم من تحدید العالمیة والصندوق، وكذلك المنظمات األخرى  كة فیھ، لیسوا في وضعٍ 
حصة المنظمة في التزام اإلستحقاق الُمحدَّد وأصول الخطة والتكالیف المرتبطة بھا بموثوقیٍة كافیة 
مساھمات  خطة  كانت  لو  كما  الخطة  ھذه  المنظمة  عالجت  فقد  وبالتالي،  المحاسبیة.  لألغراض 

المعیار   متطلّبات  مع  تماشیاً  ن   من  25ُمحدَّدة،  وتُدوَّ العام.  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر 
 .مساھمات منظمة السیاحة العالمیة في الخطة خالل الفترة المالیة كنفقات في بیان األداء المالي

  الخدمة نھایةبعد التأمین الصحي  

مالیاً بحیث یشمل الخدمة تغطیة التأمین الصحي المدعوم  نھایةع برنامج التأمین الصحي بعد یوسِّ 
لون بنفس خطط التأمین الصحي الُمطبَّقة بالنسبة للموظفین العاملین، بناًء على یعالمتقاعدین ومن یُ 

الخدمة في منظمة السیاحة العالمیة  نھایةشروط تأھیلیة معیّنة. ویُعدّ برنامج التأمین الصحي بعد 
وم لیعكس القیمة الجاریة اللتزام خطة استحقاقات محدّدة. وبالتالي، یتم تدوین بند في الخص

 .  االستحقاقات الُمحدّدة

في  والتغییرات  والتعدیالت  التجربة  من  تنشأ  قد  التي  اإلكتواریة  والخسائر  األرباح  ن  وتُدوَّ
في  التغیّرات  بیان  في  مباشرةً  منفصٍل  كبنٍد  فیھا  تحدث  التي  الفترة  في  اإلكتواریة  اإلفتراضات 

 .لصافي األصول/قیمة رأس الما

األخرىالموظاستحقاقات   ) ج( األجل  الطویلة  ھي فین  األخرى  األجل  الطویلة  الموظفین  استحقاقات 
تتجاوز   فترة  بعد  تسویتھا  المتوقّع  في    12اإلستحقاقات  المشمولة  الفترة  نھایة  من  التقریر. شھراً 

 .  وتُعامل ھذه اإلستحقاقات كخصوٍم غیر جاریة
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 إنھاء الخدمة استحقاقات  )د (

 12خالل    ع تسویتھاویتوقّ   ،الخدمة  عند إنھاءالخدمة التعویضات المدفوعة    إنھاءتشمل استحقاقات  
 . إعداد التقریرمن تاریخ  شھراً 

 واألصول والخصوم المحتملة. المخّصصات 11.2

تدّون منظمة السیاحة العالمیة مخّصصاً للخصوم المستقبلیة عندما یكون ھناك التزاٌم قائم (سواء كان قانونیاً   .140
أو   اقتصادیة  فوائد  شكل  على  موارد  تدفّق  الضروري  من  یكون  أن  ح  ویُرجَّ الماضي  في  لحدٍث  نتیجةً  إنشائیاً)  أم 

 . بلغ االلتزام بصورةٍ موثوق بھاإمكانات خدماتیة لتسویة اإللتزام، مع إمكانیة تقدیر م

تُرصد المخّصصات اإلحتیاطیة لتعكس مقداراً تقریبیاً عن عوائد مبیعات المنشورات، باستخدام نسبة مئویة  .141
 . من مبیعات السنة المالیة السابقة، إستناداً إلى مستویات العوائد السابقة

 .ابقة في االسترداد وتستند مخّصصات المبالغ المرتجعة للمانحین إلى التجارب الس .142

یتم اإلفصاح عن اإللتزامات األخرى التي ال تستوفي معاییر تدوین الخصوم في المالحظات على البیانات  .143
لیست   محتملةالمالیة كخصوم   أحداث مستقبلیة غیر مؤّكدة  أو  أو عدم وقوع حدٍث  بوقوع  فقط  یتأّكد وجودھا  عندما 

 .بالكامل ضمن نطاق سیطرة منظمة السیاحة العالمیة

كأصوٍل   .144 المالیة  البیانات  على  المالحظات  في  اإلفصاح  عن    محتملةیتّم  تنجم  أن  یمكن  التي  األصول  عن 
بالكامل  لیست  مؤّكدة  غیر  مستقبلیة  أحداث  أو  وقوع حدث  عدم  أو  بوقوع  فقط  سیتأّكد وجودھا  والتي  سابقة  أحداٍث 

 .  ضمن نطاق سیطرة منظمة السیاحة العالمیة ومن المرّجح في إطارھا تدفّق فوائد إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة

  اإلیرادات تدوین. 2-12

إلى  .145 الخدماتیة  اإلمكانات  أو  المستقبلیة  اإلقتصادیة  الفوائد  تدفّق  المرّجح  من  یكون  عندما  اإلیرادات  ن  تُدوَّ
 .منظمة السیاحة العالمیة ویكون من الممكن قیاس ھذه الفوائد بصورةٍ موثوقة

اإل .146 أساس  على  المحاسبة  إن  العام،  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  للمعاییر  غیر  وفقاً  للمبادالت  بالنسبة  ستحقاق 
التبادلیة ال تتطلّب التطابق بین اإلیرادات والنفقات ذات الصلة. ویمكن أن تتم التدفّقات النقدیة الناشئة عن اإلیرادات 

  .والنفقات ذات الصلة في الفترة المحاسبیة الحالیة والفترة المحاسبیة المستقبلیة

 غیر التبادلیة اإلیرادات 

نة. وعندما   .147 تُقاس اإلیرادات المتأتیة عن المعامالت غیر التبادلیة على أساس الزیادة في صافي األصول الُمدوَّ
 . ال یتم استیفاء كافة المعاییر لتدوین أحد األصول في إطار إتفاٍق غیر تبادلي، یمكن اإلفصاح عن أصٍل محتمل

دّتھا سنتان. وبعد ذلك یُقسَّم مبلغ ھذه االشتراكات بین سنتْي  تُقدَّر اإلشتراكات المقّررة وتُعتَمد لفترةٍ مالیة م  .148
عت علیھا في   رة كإیرادات ضمن البیانات المالیة في بدایة السنة التي وّزِ الفترة المالیة. ویتم تدوین اإلشتراكات الُمقرَّ

 .فترة میزانیة السنتْین

الطوعیة والصنادیق االس .149 المساھمات األخرى والمساھمات  ن  إتفاق، تُدوَّ أو  بتأكیٍد خطي  المدعومة  تئمانیة، 
 كإیرادات وقت استالم التأكید أو عندما یصبح اإلتفاق ُملِزماً، وعندما تعتبر حیازة األصل قائمة، ما لم یفرض التأكید 

اإلتفاق تسدید    أو  یتّم  عندما  اإلیراد  ن  یُدوَّ الحاالت،  ھذه  وفي  خصوم.  بتدوین  یقضي  المنقولة  األصول  على  شرطاً 
اتّ عتبَ تُ والخصوم.     نفقات  تسجیل  مستوفاة عند   تُعتبَربشروط    مراحل رئیسیة مشروطةً   التي تتضّمنفاقات المساھمة  ر 

ن كإیرادات عند استالمھاأّما المساھمات الطوعیة غیر المشفوعة بتأكید خط اریع.المش  .ي أو بإتفاٍق ُملِزم فتُدوَّ
 

ن المساھمات العینیة التي تدعم بشكٍل مباشر العملیات واألنشطة المعتمدة والتي یمكن أن تُقاس بشكلٍ  .150  تُدوَّ
والمباني   الممتلكات  المساھمات  ھذه  وتشمل  اإلستالم.  وقت  عند  عادلة  بقیمٍة  تقییمھا  یتّم  كما  والمعدّات، موثوق، 

موثوقة  بصورةٍ  قیاُسھا  یمكن  ال  التي  العینیة  المساھمات  أما  السفر.  وِمنَح  المؤتمرات،  قاعات  أو  المباني  واستخدام 
ح عنھا على شكل مالحظة، فقط في حال اعتُبِرت أساسیة بالنسبة إلى أھداف منظمة السیاحة العالمیة  . فیُصرَّ
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موازیة في البیانات المالیة، ما عدا الممتلكات والمباني والمعدّات حیث اإلیراد من المساھمات العینیة بنفقٍة   .151
 .  تتم رسملتھا

 اإلیرادات التبادلیة 
عند   .152 ن  وتُدوَّ القبض،  المستحق  للمقابل  العادلة  بالقیمة  التبادلیة  المعامالت  من  اإلیرادات  السلع،  تُقاس  تسلیم 

المخزونات القیاس   باستثناء  یكون  نقدي،  بمبلغٍ  أو  نقداً  المقابل  یكون  الموّزعین. وعندما  بحوزة  باألمانة  الموضوعة 
 .بھذا المبلغ. وتنشأ اإلیرادات من التعامالت التبادلیة بشكٍل أساسي من مبیعات المنشورات

ات والمعامالت غیر  ا على مراجعة معاییر العائد یعمل مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام حالیً  .153
التبادلیة التي من شأنھا أن تؤثر على بیانات المنظمة المالیة في المستقبل. ویجري رصد تقدم ھذا المشروع وتأثیره من 

الم شبكة  في  المحاسبیة  بالمعاییر  المعنیة  المتحدة  األمم  فرقة  الرؤساء اقبل  مجلس  رعایة  وتحت  والمیزانیة،  لیة 
 التنفیذیین.

 تدوین النفقات  .2-13

النفقات على أس .154 السلعیتّم تدوین  التعامل، وعلى أساس  الُمسلَّمة،    اس االستحقاق عندما یحصل  الخدمات  أو 
ً وھي تمثل   التقریر.  ب المشمولة فترةالللخصوم خالل  كبداً تأو  لألصول تدفّقاٍت إلى الخارج أو استھالكا

 . مقارنة المیزانیة 14.2

منظ .155 العالمیمة  تُِعدّ  العادیة على أساس اإلالسیاحة  المیزانیة  الُمعدَّل، وھ ة  الذي كان  ستحقاق  و األساس نفسھ 
 ً  عتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. إقبل  ُمتَّبَعا

األساس   .156 على  الُمحتَسبة  الفعلیة  والمبالغ  النھائیة  المیزانیة  بین  الفعلیة  والمبالغ  المیزانیة  مقارنة  بیان  یقارن 
إلى اختالف األسس الُمستخدَمة إلعداد المیزانیة والبیانات المالیة (أساس  نفسھ كالمبالغ الُمقابِلة في المیزانیة. ونظراً 

االستحقا وأساس  المعدَّل  بیان اإلستحقاق  بین  التسویة  أجل  من  إفصاحاً  تتضمن  مالحظةٌ  تُعَرض  التوالي)،  على  ق 
 . مقارنة المیزانیة وبیان األداء المالي

 التقدیرات المحاسبیة  - 3المالحظة 

ً إن إعداد البیانات المالیة وفق .157 ً   ینطويللمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام    ا على استخدام التقدیرات   حكما
اإل   المحاسبیة أو  للتقدیرات  فیھا  تكون  التي  المجاالت  اإلداریة واألحكام. وتشمل  أو األحكام  واالفتراضات  فتراضات 

لتزامات الخاصة اإلمة السیاحة العالمیة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  لمنظأھمیة بالنسبة إلى البیانات المالیة  
مستحقة  الوالحسابات    المخزونات نازعات، والمخاطر المالیة على  الخدمة، والمخّصصات للمإنتھاء  باستحقاقات ما بعد  

، ودرجة انخفاض قیمة األصول الثابتة. ویمكن أن تختلف محتملةالقبض، والرسوم المستحقّة، واألصول والخصوم ال
أُدِخلت بعض التغییرات على تقدیرات اعتمادات الدیون المشكوك في تحصیلھا ولقد  النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  

ترة التي  مستحقة القبض. وتظھر التغییرات في التقدیرات في الفالشتراكات  على النحو المبیّن في المالحظات حول اإل
 . تُطبَّق فیھا

 فئاتال بحسب  التقاریر – 4المالحظة 

الموّحد لكافة  .158 الفترة الوضع  قائٍم على الصنادیق، فیظھر في نھایة  المالیة على أساٍس محاسبي  البیانات  تُعَدّ 
 ھو ھیئة محاسبیة ذاتیة الموازنة تؤسَّس الحتساب المعامالت الخاصة   قصنادیق منظمة السیاحة العالمیة. والصندو

لة المتبقیة المتراكمة لإلیرادات والنفقات، في حین تمثّل في   بغرٍض أو ھدٍف محدّد. وتمثّل أرصدة الصنادیق المحّصِ
صة لإلستخدام في  صنادیق المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة الجزء غیر المصروف من المساھمات المخصّ 

 .العملیات المستقبلیة
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 : تصنّف منظمة السیاحة العالمیة كافة البرامج والمشاریع والعملیات واألنشطة ضمن فئتین على النحو التالي .159

 خدمات برنامج العمل  )أ(

) رة،  المقرَّ األعضاء  اشتراكات  من  رئیسي  بشكٍل  لة  الُمموَّ العمل،  برنامج  خدمات  فئة  )  iتغّطي 
للفترة  لھا  برامجیة  مخّصصات  على  العامة  الجمعیة  تصّوت  التي  للمنظمة  الرئیسیة  العملیات 

و( المنشوراتiiالمالیة،  مخزن  أنشطة  (أي  العام  الصندوق  ضمن  األخرى  األنشطة  برنامج )   ،
المشاریع أنشطة  من  ذلك  وغیر  اإلحتیاطیة،  األنشطة  المنتسبین،  األعضاء  عن   عمل  الخارجة 

 . الفئة على الصندوق العام ه). وتشتمل ھذ لعادیة ضمن الصندوق العامالمیزانیة ا

 الخدمات األخرى  )ب (

واألنشطة بالمشاریع  رئیسي  بشكٍل  األخرى  الخدمات  فئة  الدعم ترتبط  مكاتب  ذلك  في  بما   ،
لة من التمویل الطوعي الُمقدَّم من الجھات المانحة عبر    اإلقلیمي، اإلتفاقات أو سلطٍة قانونیة الُمموَّ

وتشمل ، وأنشطة استعادة كلفة دعم المشاریع، واألنشطة المتعلّقة بأرصدة المشاریع المغلقة.  أخرى
عیة في ھذه  ھذه الفئة صندوق المساھمات الطوعیة والصندوق اإلستئماني. أما أبرز الصنادیق الفر

الطوعیة،   المساھمات  فھي:  اإلستئمانیةوالفئة  والصنادیق  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  ، برنامج 
 وصندوق األمم المتّحدة االئتماني المتعدّد المانحین.
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Statement of financial position by segment
at 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

24,687,533.83 10,766,940.60 -3,475,437.40 31,979,037.03
24,021,952.34 10,716,001.98 -3,475,437.40 31,262,516.92
16,195,311.55 6,459,569.93 0.00 22,654,881.48

30,920.88 0.00 0.00 30,920.88
4,741,466.45 0.00 0.00 4,741,466.45

0.00 3,415,929.96 0.00 3,415,929.96
216,989.17 31,214.62 0.00 248,203.79

2,837,264.29 809,287.47 -3,475,437.40 171,114.36

665,581.49 50,938.62 0.00 716,520.11
132,594.99 0.00 0.00 132,594.99
201,253.91 5,599.64 0.00 206,853.55
328,564.05 45,338.98 0.00 373,903.03

3,168.54 0.00 0.00 3,168.54

24,687,533.83 10,766,940.60 -3,475,437.40 31,979,037.03
39,479,156.86 5,253,938.59 -3,475,437.40 41,257,658.05
6,457,312.03 5,252,768.79 -3,475,437.40 8,234,643.42

984,791.35 140,058.52 0.00 1,124,849.87
697.65 71,429.84 0.00 72,127.49

555,674.77 0.00 0.00 555,674.77
1,426,365.79 4,321,079.61 0.00 5,747,445.40

386,745.81 162,579.95 0.00 549,325.76
3,103,036.66 557,620.87 -3,475,437.40 185,220.13

33,021,844.83 1,169.80 0.00 33,023,014.63
33,021,844.83 0.00 0.00 33,021,844.83

0.00 1,169.80 0.00 1,169.80

-14,791,623.03 5,513,002.01 0.00 -9,278,621.02
-21,182,958.70 5,513,002.01 0.00 -15,669,956.69

6,391,335.67 0.00 0.00 6,391,335.67

*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Reserves

Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits
Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Employee benefits

Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable

Investments

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

Non-current assets



 2020 دیسمبر/كانون األول 31المنتھیة في  للفترةالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة 
 

53 
 

  

Statement of financial performance by segment
for the year ended 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,456,423.45 1,744,857.21 -242,158.11 17,959,122.55
14,596,841.01 0.00 0.00 14,596,841.01

0.00 1,099,088.30 0.00 1,099,088.30
318,777.00 0.00 0.00 318,777.00

1,540,805.44 645,768.91 -242,158.11 1,944,416.24

17,039,904.46 2,608,902.48 -242,158.11 19,406,648.83
13,105,737.52 1,227,685.90 0.00 14,333,423.42

205,662.26 49,881.88 0.00 255,544.14
319,444.01 38,720.07 0.00 358,164.08

1,808,969.24 533,382.65 0.00 2,342,351.89
79,628.80 419,431.32 0.00 499,060.12

133,867.53 15,941.88 0.00 149,809.41
1,386,595.10 323,858.78 -242,158.11 1,468,295.77

-583,481.01 -864,045.27 0.00 -1,447,526.28
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns
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إلى   .160 الداخلیة  األنشطة  ً   معامالتتؤدّي  وخصوما أصوالً  تنشئ  بین    محاسبیة  عن الفئاتمشتركة  فضالً   ،
بین   المشتركة  والنفقات  بین    المعامالتتُحذَف  و.  الفئاتاإلیرادات  بحسب   الفئاتالمشتركة  المالي  الوضع  بیان  في 

 على التوالي لتقدیم ھذه البیانات المالیة بدقّة.  الفئاتبیان األداء المالي بحسب في و الفئات

 المكافِئات النقدیةالنقد و - 5المالحظة 

 

یُحتفَظ بالنقد بصفٍة رئیسیة في حسابات مصرفیة بفوائد بالیورو والدوالر األمیركي في مقّر منظمة السیاحة  .161
 .  العالمیة. كما یُحتفَظ أیضاً بمبالغ نقدیة محدودة بالعملة المحلیة في مكتب الدعم اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ

 ستثماراتاإل – 6المالحظة 

 

بین ثالثة أشھر واثني عشر شھراً (جاریة) وبعد أكثر   تستحقیُحتفَظ في المصارف بودائع ذات أجل محدّد   .162
 . من اثني عشر شھراً (غیر جاریة)

مع .163 المشترك  مشروعھا  في  العالمیة  السیاحة  منظمة  استثمار  الجاري  غیر  اإلستثمار  تیمیس   مؤسسة  یمثّل 
المل باستخدام طریقة حقوق  یُحتَسب  تالذي  ن مؤسسة  تُدوَّ أي:  لتشمل حصة یكیة،  السنة  نھایة  في  ُمعدَّل  میس كأصٍل 

 . منظمة السیاحة العالمیة في أّي فائض أو عجز في المشروع المشترك

 المخزونات  – 7المالحظة 

 

 بیع.یُحتفَظ بھا لل شورات ھي منشوراتٌ منمخزونات ال .164

المادي للموجودات. وتشمل تكلفة مخزونات المنشورات كافة یتم التحقّق من كمیات المخزون عبر اإلحصاء   .165
لة لجعل المنشورات في حالتھا الحاضرة وموقعھا الحالي. وتُحدَّد الكلفة   تكالیف اإلنتاج، بما في ذلك التكالیف الُمسجَّ

ال التكلفة  متوّسط  صیغة  الجاریو.  مرّجحةاستخدام  السنة  كلفة  إجمتُحتَسب  بِقسمة  الواحدة  للصفحة  حفظ ة  كلفة  الي 
اإل إالمخزون  على  السنة  خالل  الُمنتجة  للصفحات  اإلنتاجیة  والكلفة  المخزون  فتتاحي  في  الصفحات  عدد  جمالي 

Cash and cash equivalents
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Cash and cash equivalents 22,654,881.48 21,789,453.65
   Cash in banks 18,597,148.03 16,683,766.13
   Cash on hand 1,492.78 6,821.85
   Imprest funds 5,000.00 5,000.00
   Short term deposits 4,051,240.67 5,093,865.67

Investments
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Investments 132,594.99 196,579.86
   Non-current Investments 132,594.99 196,579.86
     Investments in Joint Venture 132,594.99 196,579.86

Publications inventory
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Publications inventory, net realizable value 30,920.88 33,336.64
    Publications inventory, carrying cost 50,035.52 50,591.20
        Publications on hand 47,936.24 48,457.04
        Publications on consignment 2,099.28 2,134.16
    Impairment -19,114.64 -17,254.56
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فتتاحي وعدد الصفحات الُمنتجة خالل السنة. ویمثل إتالف المخزونات خفض مخزون المنشورات إلى صفر عندما اإل
 .تاریخ النشرمن  أو أكثر یصبح عمر المنشور المعني سبع سنوات

 
تحّمل   .166 في  المنظمة  تستمر  والتي  الموّزعین،  لدى  األمانة  برسم  بھا  الُمحتفَظ  الموجودات  المخزون  ویشمل 

 . مخاطرھا واإلستفادة من منافعھا إلى حین بیعھا من قبل الموّزع

 مستحقة القبضالشتراكات اإل - 8المالحظة 

 

 . تعامالٍت غیر تبادلیةبطوعیة،  مسواء كانت مقّررة أمستحقة القبض، ال كافة االشتراكات رتبطت .167

غیر المسدّدة من قبل األعضاء الفاعلین والمشاركین اإلشتراكات المقّررة    مستحقة القبضالشتراكات  تمثّل اإل .168
ستئمانیة غیر المسدّدة، والمستحقّات لصندوق رأس المال  ومساھمات الصنادیق اإلوالمنتسبین، والمساھمات الطوعیة  

 .  المتداول

القبضالشتراكات  اإل .169 الجاریة ھي اإل  مستحقة  أساس خطط    لفشتراكات والسُ غیر  المتوقّع تحصیلھا، على 
 .  على تاریخ التقریر شھراً  12دفع المتّفق علیھا، بعد أكثر من ال

مستحقة القبض من الشتراكات المقّررة  إلص للحسابات غیر مضمونة التحصیل من اعتماد المخصّ اإل  قدّریُ  .170
  : األعضاء الفاعلین والمشاركین والمنتسبین، وصندوق رأس المال المتداول على النحو التالي

 اعتماٍد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أقل؛ال یُطبَّق أي  )أ(

  .أكثر من سنتینالمبالغ المستحقة منذ بالنسبة إلى  في المئة 100ة بنسب اعتمادٌ یُطبَّق   )ب (

اإل .171 مبالغ  ر شطب  على    شتراكاتیُقرَّ العامة  الجمعیة  قبل  من  والمشاركین  الفاعلین  األعضاء  من  الُمستحقة 
 أساس كل حالٍة على حدة. 

المُ  .172 المدفوعة  المبالغ غیر  أكثر من خمسة أعوام ومن دون أي  تُشطب  المنتسبین منذ  ستحقة على األعضاء 
ة لسداد المتأخرا ً خطة مقرَّ  .33لةللقواعد المالیة المفصّ  ت بتوصیٍة من األمین العام ووفقا

من قبل الجھات المانحة مستحقة القبض  الصة للحسابات غیر مضمونة التحصیل  عتمادات المخصّ اإلتُحتَسب   .173
 : ستئمانیة) على النحو التاليادیق اإل األخرى المستحقّة (المساھمات الطوعیة والصن مساھماتعلى مستوى ال

 . قلالمبالغ المستحقة منذ سنتین أو أاعتماد على ال یُطبَّق أّي  )أ(

 .أكثر من سنتینعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100یُطبَّق اعتمادٌ بنسبة  )ب (

المساھمات .174 الُمستحقة    تُشطب  اإلاألخرى  والصنادیق  الطوعیة  حالٍة (المساھمات  كل  أساس  على  ستئمانیة) 
 . على حدة

 
 ). IV.3) والقواعد المالیة المفّصلة (IV.2القواعد المالیة المفّصلة (  33

Contributions receivable
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Contributions receivable, net 8,157,396.41 6,063,934.89
   Current contributions receivable, net 8,157,396.41 6,063,934.89
      Members assessed contributions, net 4,741,466.45 4,228,521.16
      Other contributions, net 3,415,929.96 1,835,413.73
   Non-Current contributions receivable, net 0.00 0.00
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اإلشتراكات .175 إلى  رصد    بالنسبة  أو  تعدیالت  إدخال  یتم  القبض،  المستحقة  الطوعیة  والمساھمات  المقّررة 
التدفقات   توقیت  یخص  ما  في  التیقن  عدم  بسبب  المالیة  البیانات  في  للمستحقّات  العادلة  القیمة  إلظھار  مخّصصات 

المخّصصات ال تشّكل شطباً رسمی أو  التعدیالت  المستحقات. ولكن ھذه  المستقبلیة من  تعفي  النقدیة  للمستحقات وال  اً 
 . األعضاء/المانحین من إلتزاماتھم

 :  ویوضح الجدول التالي تشكیلة اإلشتراكات المقّررة المستحقة القبض لألعضاء فقط .176

 

 : السنةخالل  غیر مضمونة التحصیلحسابات عتمادات المخصصة لل لحركة اإلفي ما یلي توضیحٌ و .177

 

 

 

 

 

 

Contributions receivable by type
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Contributions receivable, net 8,157,396.41 6,063,934.89
     Members assessed contributions, net 4,741,466.45 4,228,521.16
        Members assessed contributions receivable 18,884,542.77 17,787,845.02
        Allowance for doubtful accounts -14,143,076.32 -13,559,323.86
     Voluntary contributions, net 3,395,554.96 1,835,413.73
        Voluntary contributions receivable 3,619,058.06 1,995,232.13
        Allowance for doubtful accounts -223,503.10 -159,818.40
     Trust Funds contributions, net 20,375.00 0.00
        Trust Funds contributions receivable 20,375.00 0.00

Members assessed contributions receivable by year of assessment
Euros
Year of assessment 31/12/2020 % 31/12/2019 %
Members assessed contributions receivable 18,884,542.77 100.00% 17,787,845.02 100.00%
      2017 and earlier 13,120,818.76 69.48% 13,561,723.86 76.24%

2018 1,058,968.56 5.61% 1,443,465.64 8.11%
2019 1,623,035.81 8.59% 2,782,655.52 15.64%
2020 3,081,719.64 16.32% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements
Euros

01/01/2020 Utilization
Increase/ 

(decrease) 31/12/2020
Allowance for doubtful accounts movements 13,734,560.94 302,658.71 941,087.66 14,368,944.88
Members assessed contribution 13,559,323.86 289,605.12 873,357.58 14,143,076.32
Other 15,418.68 13,053.59 0.00 2,365.09
Publications Sales 0.00 0.00 0.37 0.37
Voluntary contributions 159,818.40 0.00 67,729.71 223,503.10
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 ة القبض  المستحقالحسابات األخرى  – 9المالحظة 

 

مبیع   .178 (مستحقات  التبادلیة  المعامالت  من  مستحقات  من  القبض  المستحقة  األخرى  الحسابات  تتألّف 
المنشورات، المستحقات الخاصة بالموظفین، المستحقات الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغیرھا من الحسابات المتفّرقة  

تبادلیة)، ومن الضریبة على القیمة المضافة التي یمكن استردادھا بالنسبة إلى السلع المستحقة القبض من المعامالت ال
 . 34والخدمات من حكومة البلد الُمضیف (إسبانیا) بموجب أحكام إتفاق البلد المضیف

مستحقة القبض  التشتمل المستحقات المتفّرقة المترتّبة على المعامالت التبادلیة بشكٍل رئیسي على الحسابات   .179
المدفوعة   الھبات  عن  المستحقات  وتشیر  القبض.  مستحقة  المتفّرقة  الحسابات  من  وغیرھا  مسبقاً،  المدفوعة  للھبات 

ع الُمتبرَّ الطیران  تذاكر  إلى  األولى  بالدرجة  تتوقّع   بھا  مسبقاً  وبالتالي  الممنوحة،  التذاكر  كلفة  المنظمة  تسلّف  حیث 
 .  استردادھا مقابل المبلغ المدفوع

على الشكل  ات مبیع المنشورات  مستحقعتمادات المخصصة للحسابات غیر مضمونة التحصیل من  قدَّر اإلتُ  .180
 التالي:

 ؛ قلال یُطبَّق أّي اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أ )أ(

 . سنتین أو أكثرعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100ق اعتمادٌ بنسبة یُطبَّ  )ب (

الُمستحقة   .181 المبالغ  المنشورات  تُشَطب  مبیع  تكون  من  مخصصاتھا التي  خمس    اكتملت  لمدة  استحقاقھا  بعد 
 .سنوات، علماً أنَّھ یمكن إجراء الشطب قبل ھذه الفترة بعد موافقة األمین العام

في   .182 الجاریةُطبِّقَت  لإلعتمادات    السنة  ُمحدَّثة  حسابیة  عملیة  مضمونة  أیضاً  غیر  للحسابات  المخصصة 
 .  التحصیل على مستوى المبالغ المستحقة من مبیعات المنشورات

 األصول األخرى – 10المالحظة 

 

ً تتألّ  .183 مسبقا المدفوعة  والنفقات  الُسلَف،  من  األخرى  الجاریة  األصول  المتفّرقة.،  ف  واألصول 

 
  10/ المادة  2015تموز/یولیو   31بتاریخ    182، والجریدة الرسمیة اإلسبانیة رقم  10إتفاقیة المقر بین مملكة إسبانیا ومنظمة السیاحة العالمیة/ المادة   34

 . 2015 یونیو/حزیران 25الساریة المفعول منذ 

Other receivables
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Other receivables 248,203.79 258,930.89
    VAT receivable 165,394.07 140,656.02
    Receivables from exchange transactions 82,809.72 118,274.87
       Publications sales receivables, net 13,452.89 21,863.53
          Publications sales receivables 13,453.26 21,863.53
          Allowance for doubful accounts -0.37 0.00
       Employee receivables 50,160.94 49,888.53
       Miscellaneous receivables 19,195.89 46,522.81

Other assets
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Other assets 174,282.90 98,993.35
    Other current assets 171,114.36 95,824.81
        Advances 170,211.87 94,922.32
        Miscellaneous assets 902.49 902.49
    Other non-current assets 3,168.54 3,168.54
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 :  ما یلي لَفتشمل السُ  .184
ة في رحالت العمل، لَف الموّظفین كالمنح التعلیمیة، وإجازة زیارة الوطن، وبدالت اإلقامة الیومیسُ  )أ (

 ً  مة السیاحة العالمیة؛ لنظامین اإلداري واألساسي لموظفي منظل وغیر ذلك وفقا
المتالسُ  )ب( األمم  برنامج  إلى  الُمقدَّمة  اإلنملَف  المیدانیة  حدة  الخدمات  لتقدیم  المنظبالنیائي  مة، ابة عن 

 ؛  الخاص بالخدمات مقاصةحساب المن خالل ترتیب 
 مات المشابھة التي تقدّم أنشطةلعقود مع الھیئات الوطنیة والمنظا  بموجبلَف للشركاء المنفّذین  السُ  )ج (

 مة السیاحة العالمیة؛ التعاون التقني بالنیابة عن منظ
دین.  السُ  )د(  لَف إلى المزّوِ

 غیر الجاریة.  المتفّرقة الكفاالت واإلیداعات واألصول  جاریةتشمل األصول األخرى غیر ال .185

 الممتلكات والمباني والمعّدات   - 11المالحظة 

 

األو  31في   .186 منظ2020ل/دیسمبر  كانون  كانت  السیاح،  تحتفظ  مة  العالمیة  ومعدّات  ة  ومباٍن  بممتلكات 
 ً  . قید اإلستخداموال تزال  مستھلكة تماما

ً تُراَجع األصول سن .187  لتحدید ما إذا كانت قیمتھا قد انخفضت.  ویا

من الممتلكات والمباني والمعدّات، فھو یُعتبَر    یشّكل مبنى المقّر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة جزءاً   ال .188
أ بموجب  لالستخدام  ممنوح  المعیار  كحّق  العام.    23حكام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  اإلفصاح  من  في  ویتم 

 . حول معاملة ھذا اإلیجار عن المزید من المعلومات المالحظة حول اإلیرادات

 

 

 

 

 

  

Property, plant and equipment (PPE) 
at 31 December 2020
Euros

Communication 
and IT 

equipment Vehicles
Furnitures and 

fixtures
Other 

equipment Leasehold Total
01/01/2020

Historical cost / fair value 407,932.82 87,008.24 21,145.36 212,100.22 201,625.31 929,811.95
Accumulated depreciation and impairment -382,189.07 -41,150.84 -15,811.51 -201,569.84 -49,533.13 -690,254.39

Opening carrying amount 25,743.75 45,857.40 5,333.85 10,530.38 152,092.18 239,557.56
Movement for the year

Additions 7,576.72 1,652.07 0.00 0.00 0.00 9,228.79
Disposals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciation -12,766.59 -4,922.49 -474.12 -4,559.64 -19,209.96 -41,932.80

Total movements for year -5,189.87 -3,270.42 -474.12 -4,559.64 -19,209.96 -32,704.01
31/12/2020

Historical cost / fair value 415,509.54 88,660.31 21,145.36 212,100.22 201,625.31 939,040.74
Accumulated depreciation and impairment -394,955.66 -46,073.33 -16,285.63 -206,129.48 -68,743.09 -732,187.19

Closing carrying amount 20,553.88 42,586.98 4,859.73 5,970.74 132,882.22 206,853.55
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 األصول غیر المادیة – 12المالحظة 

 

رة داخلیاً التكالیف المرتبطة  اتتستثني القیمة الُمرسَملة للبرمجی .189  . والصیانة بالبحوثالُمطوَّ

 ات الدفع والمستحق ةمستحقالالحسابات  – 13المالحظة 

 

الحسابات   .190 الدفع  التعود  المبالغ  –مستحقة  إلى  األخرى  تم  الحسابات  التي  والخدمات  السلع  عن    المستحقة 
ھم  وغیر  الموظفون إلى المبالغ المستحقة للموظفین والمعاونین  –مستحقة الدفع  التعود الحسابات  واستالم فواتیر لھا.  

و توفیرھا استالمھا أ  ات لقیمة السلع والخدمات التي تمل تقدیرمن مقدّمي الخدمات المؤقتة. أما النفقات المستحقة فتمث
 .  مةة ولم تُرَسل بخصوصھا فواتیر إلى المنظمة السیاحة العالمیة في خالل الفترة المذكورلمنظ

 الدفع  مستحقةالالتحویالت   - 14المالحظة 

 

الدفع   .191 الواجبة  والمنح  التقني  التعاون  الدفع  الواجبة  التحویالت  لألنشطة  تشمل  المتحدة  ولألمم  للمستفیدین 
المصروفة، غیر  المشاریع  أموال  من  المانحة  للجھات  المستحقة  التحویالت  أیضاً  وتتضّمن  مشترك.  بشكٍل  لة  الُمموَّ

Intangible assets 
at 31 December 2020
Euros

Software 
acquired externally

Software 
developed internally Total

01/01/2020
Historical cost / fair value 105,194.73 492,567.39 597,762.12
Accumulated amortization and impairment -9,307.73 -154,333.01 -163,640.74

Opening carrying amount 95,887.00 338,234.38 434,121.38
Movements for year

Additions 42,350.00 0.00 42,350.00
Disposals 0.00 0.00 0.00
Impairment 0.00 0.00 0.00
Amortization -20,473.83 -82,094.52 -102,568.35

Total movements for year 21,876.17 -82,094.52 -60,218.35
31/12/2020

Historical cost / fair value 147,544.73 492,567.39 640,112.12
Accumulated amortization and impairment -29,781.56 -236,427.53 -266,209.09

Closing carrying amount 117,763.17 256,139.86 373,903.03

Payables and accruals
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Payables and accruals 1,124,849.87 1,039,593.60
    Accounts payable - personnel 111,400.50 143,066.56
    Accounts payable - others 900,856.75 717,985.61
    Accrued expenses 112,592.62 178,541.43

Transfers payable
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Transfers payable (TP) 72,127.49 379,033.35
   TP for technical cooperation and grants 72,127.49 377,942.94
   TP to donors 0.00 1,006.69
   Miscellaneous TP 0.00 83.72
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عن  والناجمة  والمشاركین  الفاعلین  لألعضاء  الدفع  الواجبة  األخرى  والحسابات  الدفع،  الواجبة  المستحقة  والفائدة 
 . الفوائض إن ُوِجدتتوزیعات 

 استحقاقات الموظفین – 15المالحظة 

 

على   كتواریون محترفون ومنظمة السیاحة العالمیة بناءً إلى حسابات یقوم بھا إتستند التزامات استحقاقات الموظفین   .192
 بیانات الموظفین والتجارب السابقة.

 

  الجاریة اإلستحقاقات  – الموظفین استحقاقات

البدل   .193 العمل،  مقر  تسویة  (الرواتب،  المستحقة  الموظفین  استحقاقات  الجاریة  الموظفین  استحقاقات  تشمل 
العائلي، والبدل اللغوي)، وساعات العمل اإلضافیة، ومنح التعلیم، وأسفار زیارة الوطن، واستحقاقات الموظفین بعد 

في غضون   تسویتھا  المتوقَّع  الخدمة  ذات    بعد شھراً    12إنتھاء  الخدمة  بتقدیم  الموظف  فیھا  یقوم  التي  الفترة  إنتھاء 
 . الصلة

 غیر الجاریة  اإلستحقاقات  –فین استحقاقات الموظ

بعد   .194 الموظفین  باستحقاقات  الجاریة  غیر  الموظفین  استحقاقات  الخدمة  إتتعلق  األخرى  واإلنتھاء  ستحقاقات 
و األجل.  بعد  ھي  الطویلة  الصحي  التأمین  نھایة إتشمل:  واستحقاقات  المتراكمة،  السنویة  واإلجازات  الخدمة،  نتھاء 

 .  )نقل األمتعةالخدمة (منح العودة إلى الوطن، وتكالیف النقل في نھایة الخدمة، ونفقات 

الصحي   .195 بعد    -  الخدمة  نھایةبعد  التأمین  الصحي  التأمین  العالمیة خطة  السیاحة  الخدمة، تنفّذ منظمة  إنتھاء 
السیاحة  منظمة  من  المتقاعدین  للموظفین  یمكن  الخطة،  ھذه  وبموجب  الموظفین.  إلستحقاقات  محدّدة  خطة  وھي 

 العالمیة، ممن بلغوا الخامسة والخمسین من العمر أو أكثر وأكملوا عشر سنوات على األقّل من الخدمة ابتداًء من 

Employee benefits by valuation type
Euros

31/12/2020 30/12/2019
Employee benefits 33,577,519.60 27,385,995.43
    UNWTO valuation 197,265.39 128,646.76
    Actuarial valuation 33,380,254.21 27,257,348.67
            After Service Health Insurance (ASHI) 30,038,973.98 25,366,243.98
            Accumulated annual leave (AAL) 1,548,400.00 743,453.46
            End of service benefits (EoSB) 1,792,880.23 1,147,651.23

Employee benefits
Euros

31/12/2020 30/12/2019
Employee benefits 33,577,519.60 27,385,995.43
    Current employee benefits 555,674.77 542,997.76
        Short-term and other current employee benefits 197,265.39 128,646.76
        After service current benefits 358,409.38 414,351.00
            After Service Health Insurance (ASHI) 168,350.09 192,040.00
            Accumulated annual leave (AAL) 83,255.46 94,310.00
            End of service benefits (EoSB) 106,803.83 128,001.00
    Non-current employee benefits 33,021,844.83 26,842,997.67
        After service non-current benefits 33,021,844.83 26,842,997.67

            After Service Health Insurance (ASHI) 29,870,623.89 25,174,203.98
            Accumulated annual leave (AAL) 1,465,144.54 649,143.46
            End of service benefits (EoSB) 1,686,076.40 1,019,650.23
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اإل یختاروا  أن  المنظمة،  إلى  انضمامھم  وتكون تاریخ  ھذه،  الصحي  التأمین  خطة  في  مسّمى)  غیر  (ألجل  ستمرار 
التأمین.   ألقساط  الجزئي  التمویل  متابعة  عن  مسؤولة  تقییماً    وتجريالمنظمة  التأمین دوریًا  كتواریاً  إالمنظمة  لخطة 

 . الصحي بعد إنتھاء الخدمة لقیاس إلتزاماتھا في ما یتعلّق باستحقاقات الموظفین

لم   -  المتراكمة  السنویة  اإلجازات .196 التي  السنویة  إجازاتھم  تجمیع  العالمیة  السیاحة  منظمة  لموظفي  یجوز 
یوم عمل. وعند نھایة الخدمة في المنظمة، یحق للموظفین الحصول على مبلغٍ   60یستخدموھا إلى حدٍّ أقصى یعادل  

اإلجازة  أن  وصحیٌح  الخدمة.  انتھاء  تاریخ  عند  لدیھم  المتراكمة  السنویة  اإلجازة  فترة  عن  راتبھم  یعادل  المال  من 
اإلجازات عن  مدفوعات  استالم  في  الحق  أن  غیر  للموظفین،  األجل  قصیر  استحقاق  ھي  غیر   السنویة  السنویة 

الُمستعَملة، وبالتالي إلتزام المنظمة بشأن ھذا الرصید، یُعَرض كاستحقاق طویل األجل للموظفین، إذ إن ھذا الحق ال 
 .  یتبلور إّال عند انتھاء الخدمة، أي عادةً بعد أكثر من اثني عشر شھراً على تاریخ التقریر

الذي أكمل عاماً واحداً من الخدمة خارج بلد موطنھ یحق للموظف غیر المحلي    -استحقاقات نھایة الخدمة   .197
ل الحصول على منحة للعودة إلى وطنھ عند نھایة خدمتھ في منظمة السیاحة العالمیة، وتُستحق على أساس عدد   الُمسجَّ
سنوات وشھور الخدمة المؤّھلة خارج بلد موطنھ المسّجل. ویحق للموظفین أیضاً الحصول على تكالیف السفر ونقل 

خدمتھما نھایة  عند  للعودة  العالمیة.    ألمتعة  السیاحة  منظمة  لمدّة  موظفلل  ویجوزفي  یعمل  ویُقدّممحدد   الذي   أداءً   ة 
مع منظمة السیاحة العالمیة   هعند انتھاء عقد   أن یستفید   ةلة المستمرّ سنوات أو أكثر من الخدمة المؤھّ   بعد ستّ   یًارِض مُ 

   لة.الخدمة المؤھّ في زة نجَ تُدفع على أساس السنوات واألشھر المُ التي  35منحة نھایة الخدمةمن وفي ظل شروط معینة 

 كتواریة التقییمات اإل

الخصوم الناتجة عن التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة واإلجازات   یحدّد الخبراء اإلستشاریون اإلكتواریون .198
قیمة   تحدید  أجل  من  التالیة  واألسالیب  اإلفتراضات  استُخِدمت  ولقد  الخدمة.  نھایة  واستحقاقات  المتراكمة  السنویة 

منظمة   إلى  بالنسبة  الخدمة  بنھایة  المتعلقة  األخرى  الموظفین  والتزامات  الخدمة  بعد  ما  العالمیة التزامات  السیاحة 
 : 2020كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ 

 2020ل/دیسمبر  كانون األو 31 تاریخ القیاس  
 الوحدة االئتمانیة المتوقّعة   كتواریة  الطریقة اإل

 معدّل الخصم 

التأمین  
ي  الصح 
نتھاء  إبعد  

  الخدمة 

0.74 % 

ی  لىإ   إستناداً  الذي  المردود  منحنى  المتوقعة.نھج  الفوائد  مدفوعات    عكس 
في منطقة الیورو اعتباًرا    Aon AAالت الخصم من منحنى عائد سندات  معدّ 
قبل    2020دیسمبر  كانون األول/  31من   المنصوص علیھ من  النحو  ، على 

 . فرقة األمم المتحدة المعنیة بالمعاییر المحاسبیة

اإلجازة  
السنویة  

 المتراكمة 
0.48 % 

استحقاقات  
نھایة  

 الخدمة 
0.48 % 

 ال ینطبق   األصول   ائدالمعدّل المتوقّع لع

الطویلة  ا إلى  ، استنادً %1.4 معدّل التضّخم العام للمدّة  الیورو  المنصوص علیھ من قبل  منطقة  النحو  المتحدة  على  فرقة األمم 
 . المعنیة بالمعاییر المحاسبیة

ً  % 0.5، زائد العام تضّخممعدّل ال% 1.4(%  1.9   نمو الراتب     . جدارةزائد عامل ال  )لزیادة اإلنتاجیة سنویا
 . 2020ل/دیسمبر  كانون األو 31ألسعار الصرف الفوریة لألمم المتحدة في  مساویة  الصرف المستقبلیة   أسعار

فرقة األمم المتحدة  حسب التوصیات المتعلّقة بموّظفي األمم المتّحدة وفقًا لتوجیھات التنسیق الصادرة عن   معدّالت الوفیات  
 . المعنیة بالمعاییر المحاسبیة

فرقة األمم المتحدة  حسب التوصیات المتعلّقة بموّظفي األمم المتّحدة وفقًا لتوجیھات التنسیق الصادرة عن   معدّالت اإلعاقة  
 . معاییر المحاسبیةالمعنیة بال

إلى المعدّالت في التقییم بتاریخ     نسحاباإلمعدّالت   المتحدة المشترك    2017كانون األول/دیسمبر    31استناداً  لصندوق األمم 
 . للمعاشات التقاعدیة للموظفین 

توظیفھم معدّالت التقاعد   تم  ممن  المشاركین  جمیع  أن  العام    افتَِرض  سّن    ن یتقاعدو  2014قبل  تم    62في  من  وأن  عاماً 
   عاماً.  65بعد ذلك یتقاعدون في سّن    توظیفھم

 
 CE/109/3 d(ii) ،CE/DEC/8(CVIX)) من النظام اإلداري للموظفین 18(   24ادة مال  35
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   . مستقبلیة ُسلفأّي    تُفترضال  سابقة وال تظھر أّي ُسلف   الُسلف 

 . حجم وتركیبة الموظفین العاملینمستوى من المفترض الحفاظ على استقرار  التوظیفات الجدیدة  

التأمین  
ي  الصح 

بعد  
نتھاء  إ

 الخدمة 

 سنة بلوغ الزیادة النھائیة   النھائیة   األّولیة  زیادات التكالیف الطبیّة  
5.3 % 3.25 % 2032 

الطبیة   المطالبة  كلفة  متوّسط 
 السنویة  

العام    3.808 النفقات اإلداریة، مع زیادة بنسبة    2021یورو لكّل راشد في  للنفقات اإلداریة  15.8قبل   %
 المتوقّعة. 

المشاركین   اشتراكات
 المستقبلیین  

تُعدَّل   سوف  البعید،  المدى  المتقاعدین    المساھماتعلى  لمطالبات  المئویة  النسبة  لتثبیت  الحاجة  عند 
   . والتكالیف اإلداریة المغّطاة من قبل مساھمات المتقاعدین

المتقاعدین المستقبلیین سوف یختارون التغطیة ویحتفظون ب   %90 معدّالت المشاركة والزوال   (أو إلى حین انتھاء    مدى الحیاة   ھامن 
 صالحیة التغطیة في حالة األطفال). 

تغطیة الُمعالین الراشدین  
   . ةعال راشد یختار التغطیة ضمن الخطمن المتقاعدات اإلناث لدیھم مُ   %55من المتقاعدین الذكور و %85 للمتقاعدین المستقبلیین  

اإلجازة  
السنویة  

 المتراكمة 

 الرصید المتراكم  

 ً الرصید    تاریخیاً عاماً بعد عام، فقد افتُِرض أن  نظراً إلى أن تراكم اإلجازات السنویة للموظفین یبقى ثابتا
استحقا ھو  اإلجمالي  للموظ المتراكم  األجل  طویل  علیھق  ویحصل  في    ف  خدمتھم  نھایة  عند  الموظفون 

یوًما    60  عتبة قصوى تبلغ دة بواجبة الدفع عند انتھاء الخدمة محدّ الأیام اإلجازة  إنَّ  مة السیاحة العالمیة.  منظ
 بموجب الخطة. 

 أیّام اإلجازة السنویة 
ً یوم  60من المفترض أن تتراكم (وصوالً إلى الحدّ األقصى البالغ   أیّام في السنة على مدى    10.0) بمعدّل  ا

ً یوم  0.0المقبلة، و  26أیّام في السنة على مدى السنوات الـ   0.8السنوات األربع األولى من الخدمة، و  في    ا
 السنة بعد ذلك. 

استحقاقات  
نھایة  

 الخدمة 

األعضاء الحاصلون على  
 اإلستحقاقات  

% من األعضاء المؤّھلین یطالبون بمنحة العودة إلى الوطن. ویُفتَرض بأن نفقات السفر  100یُفتَرض بأن  
 % من الموظفین المؤّھلین عند إنتھاء خدمتھم.  80للعودة إلى الوطن ونقل األمتعة تستحّق لـ 

السفر للعودة إلى الوطن  
 وتكالیف نقل األمتعة 

لكل موظف عام    8,500افتُِرض مبلغ   المُ 2019یورو  التضخم  أثر  یعكس  بما  إلى حین مغادرة  ،  فتَرض 
 الموّظفین. 

 .ض أن یتلقوا ھذه المنحة فترَ % من الموظفین المؤھلین یُ 10 منحة نھایة الخدمة 

نتھاء الخدمة بشكٍل دوري إالمترتبة علیھا بعد    لتزاماتكتواري لإلاإل  منظمة السیاحة العالمیة التقییم  جريت .199
 . لفترةٍ أطول من سنة

قام  والتي  باستحقاقات الموظفین    المتعلقة  لتزاماتلإل  والتحلیالتمعلومات  المزید من الول أدناه  ویوفّر الجد  .200
 : كتواریونبإحتسابھا الخبراء اإل

 

اإلستحقاقات المحدّدة بخصم المبلغ المستقبلي المحتمل لسداد اإللتزام  كتواري إللتزامات  یتم تحدید التقییم اإل .201
 .  الناتج عن خدمة الموظفین المقدّمة في الفترة الحالیة والفترات السابقة

تنشأ المكاسب أو الخسائر اإلكتواریة عندما یختلف التقییم اإلكتواري عن التوقّع الطویل األجل لإللتزامات:  .202
القائمة على التجوھي تنتج عن   كتواریة السابقة وما حدث فعلیاً) وآثار ربة (الفروقات بین اإلفتراضات اإلالتسویات 

 .تغیّر اإلفتراضات اإلكتواریة

یتّم حساب األرباح أو الخسائر اإلكتواریة المتصلة بالتأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة باستخدام نھج "تدوین   .203
ن في بیان ال ن تلك المتعلقة باإلجازة السنویة اإلحتیاطي"، وتُدوَّ  تغیّرات في صافي األصول/رأس المال. وتُدوَّ

After service employee benefits actuarial valuation
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Defined benefit obligation at 01/01/2020 25,366,243.98 743,453.46 1,147,651.23 27,257,348.67
    Movements for period ended 31/12/2020 4,672,730.00 804,946.54 645,229.00 6,122,905.54
        Service costs 809,880.00 74,575.00 86,022.00 970,477.00
        Interest costs 531,823.00 12,225.00 19,347.00 563,395.00
        Recognition of (gain) / loss 3,538,594.68 746,131.15 540,678.62 4,825,404.45
        (Benefit payments UNWTO) -207,567.68 -27,984.61 -818.62 -236,370.91
  Defined benefit obligation at 31/12/2020 30,038,973.98 1,548,400.00 1,792,880.23 33,380,254.21
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التأمین الصحي كتواریة (اإل خسائرالو  رباحاأل احتسابتّم والمتراكمة واستحقاقات نھایة الخدمة في بیان األداء المالي. 
 . 2020أو اإلجازة السنویة المتراكمة أو استحقاقات نھایة الخدمة) للعام  بعد إنتھاء الخدمة

نة السنویة النفقات مبالغ تتوّزع .204  : التالي النحو على المالي األداء بیان في الُمدوَّ

 

  في   فالموظ  خدمة  عن  الناتج  المحدّد   اإلستحقاق  إللتزام  الحالیة  القیمة  في   الزیادة   ھي   الجاریة  الخدمة  تكلفة .205
 ألن   تنشأ   والتي  المحدّد   اإلستحقاق  إللتزام  الحالیة   القیمة  في  الفترة  أثناء  الزیادة   ھي  الفوائد   وتكلفة.  الجاریة  الفترة

 . واحدة بفترة التسویة إلى أقرب تكون  ستحقاقاتاإل

(إن   .206 المستقبلیة  الطبیة  التكلفة  في  الزیادات  (%3.25معدّل  الخصم  ومعدّل  من  0.74%)  افتراضان  ھما   (
الصح   فتراضاتاإل التأمین  تقییم  في  إي  األساسیة  الخدمة.  بعد  للتغییرات  ونتھاء  التقدیري  األثر  أدناه  الجدول  یُظِھر 

 : 2020ل/دیسمبر كانون األو 31بتاریخ لتزام في المئة في ھذه اإلفتراضات على اإل 1السنویة غیر المؤاتیة بنسبة 

 

(إن   .207 الخصم  اإل %0.48معدّل  أبرز  أحد  ھو  نھایة  )  واستحقاقات  المتراكمة  اإلجازة  تقییم  في  فتراضات 
بتاریخ لتزام  مؤاتیة لھذا المعدّل على اإلالفي المئة السنویة غیر    1  یُظِھر الجدول أدناه األثر التقدیري لنسبةوالخدمة.  

 : 2020ل/دیسمبر كانون األو 31

 

 التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة الصندوق المشترك للمعاشات 

األمم  .208 لموظفي  التقاعدیة  للمعاشات  المشترك  الصندوق  في  مشارك  عضو  ھي  العالمیة  السیاحة  منظمة 
الوفاة والعجز وما یتصل بذلك  المتحدة، الذي أنشأتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة من أجل توفیر استحقاقات التقاعد و

(ب) من لوائح    3. وكما یحدد في المادة  أرباب العملستخدَمین. وصندوق التقاعد قائم على خطة استحقاق متعددة  للم
في   تشارك  دولیة  وحكومیة  دولیة  منظمة  وألي  المتخصصة  للوكاالت  مفتوحة  الصندوق  تكون عضویة  الصندوق، 

 ا المتخصصة.مرتبات ومخصصات وشروط خدمة النظام الموحد لألمم المتحدة ووكاالتھ

مخاطر  الصندوق    اھذ ض  عرّ یُ  .209 إلى  المشاركة  والسابقین  كتواریةإالمنظمات  الحالیین  المستخدَمین  من   مع 
اإللتزامات،   لتخصیص  علیھا  یعول  مستقرة  قاعدة  ھناك  لیس  أنھ  بنتیجة  الصندوق،  في  مشاركة  أخرى  منظمات 
للمعاشات  المشترك  الصندوق  مع  والمنظمة،  الخطة.  في  المشاركة  المنظمات  لفرادى  والتكالیف  الخطة  وأصول 

المتحد  األمم  لموظفي  بأن التقاعدیة  لھا  یسمح  في وضع  لیست  الصندوق،  في  مشاركة  أخرى  منظمات  مثل  مثلھا  ة، 
من   یكفي  بما  بالخطة  الصلة  ذات  والتكالیف  الخطة،  وأصول  لإلستحقاق،  المحدد  اإللتزام  من  النسبیة  تحدد حصتھا 

ات محددة تتماشى الموثوقیة ألغراض المحاسبة. وبالتالي، تعاملت المنظمة مع ھذه الخطة كما لو كانت خطة مساھم

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Total expenses recognized at 31/12/2020 1,341,703.00 832,931.15 646,047.62 2,820,681.77
        Service costs 809,880.00 74,575.00 86,022.00 970,477.00
        Interest costs 531,823.00 12,225.00 19,347.00 563,395.00
        (Gain)/loss on actuarial valuation 0.00 746,131.15 540,678.62 1,286,809.77

ASHI sensitive analysis
Euros

Long-term medical inflation rate
Discount rate 3.25% per year 4.25% per year
0.74% 30,038,974 38,272,992
-0.26% 38,844,762 50,380,666

AAL and EoSB sensitive analysis
Euros
Discount rate Accumulated Annual Leave End of Service Benefits
0.48% 1,792,880 1,548,400
-0.52% 2,007,468 1,810,317
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النقطة    وتدون    39مع  المستخدَمین.  باستحقاقات  الصلة  ذات  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  متطلبات  من 
 اشتراكات المنظمة في الخطة خالل الفترة المالیة على اعتبارھا نفقات في بیان األداء المالي. 

الخب .210 یُجري  أن  على  التقاعدیة  المعاشات  لصندوق  األساسي  النظام  تقییماً  ینّص  اإلستشاري  اإلكتواري  یر 
التقاعدیة مّرةً كل ثالث سنوات على األقل. وكانت الممارسة  یُقدَّم إلى مجلس صندوق المعاشات  للصندوق  اكتواریاً 

كتواري كل عاَمین، باستخدام "طریقة حاصل المجموعة المفتوحة".  إمجلس الصندوق تقضي بإجراء تقییم  المتبعة في  
األول الغرض  الُمقدَّرة   ویكمن  المستقبلیة  واألصول  الجاریة  األصول  كانت  إذا  ما  تحدید  في  اإلكتواري  التقییم  من 

 .لصندوق المعاشات التقاعدیة كافیة لتسدید إلتزاماتھ

یتمثل التزام منظمة السیاحة العالمیة المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم   .211
% 7.9ت المترتّبة علیھا، وفقاً للنسبة التي حدّدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة (وھي تبلغ حالیاً  المتحدة في المساھما

و المشاركین،  إلى  العجز %  15.8بالنسبة  مدفوعات  من  حصة  أّي  عن  فضالً  األعضاء)،  المنظمات  إلى  بالنسبة 
المادة   بموجب  األساس   26اإلكتواري  النظام  المتعلقة   يمن  المدفوعات  ھذه  تُسدَّد  وال  التقاعدیة.  المعاشات  لصندوق 

، بعد التوصل إلى قرار بأن ھناك ما یقتضي 26بالعجز إّال عندما تلجأ الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى أحكام المادة  
بالعجز المتعلقة  المدفوعات  تقدیر لإلكتفاء اإل  تسدید  إلى  المعااستناداً  التقییم.  كتواري لصندوق  بتاریخ  التقاعدیة  شات 

التي دفعتھا خالل  المساھمات  یتناسب مع إجمالي  بمبلغ  العجز  ھذا  ویتعیّن على كل منظمة عضو أن تساھم في سدّ 
 .  األعوام الثالثة التي سبقت تاریخ التقییم

  بیانات  قائمة  استخدام  تمیسو  ،2019  دیسمبر/األول  كانون  31  في  للصندوق  كتواريإ  تقییم  آخر  اكتمل .212
 المالیة  للبیانات  الصندوق  قبل  من  2020  دیسمبركانون األول/  31و  2019  دیسمبركانون األول/  31  بین  المشاركة

 .2020 لعام

لة  الكتواریة  اإلصول  األنسبة    أسفرت عن  2019كانون األّول/دیسمبر    31ایة  لغ  التقییم اإلكتوارينتیجة   .213 مموَّ
في المئة في    139.2(  في المئة  144.2بنسبة  ، على افتراض عدم إدخال تعدیالت مستقبلیة  إلى الخصوم االكتواریة

لة  )2017تقییم عام   عندما )  2017% في تقییم عام  102.7(%  107.1  على المعاشات التقاعدیة. وبلغت النسبة المموَّ
 . النظام الحالي لتعدیالت المعاشات التقاعدیةأُِخذ بعین اإلعتبار 

ما   .214 ھناك  لیس  أنّھ  إلى  اإلستشاریون  اإلكتواریون  الخبراء  خلص  للصندوق،  اإلكتواري  االكتفاء  تقییم  بعد 
في   األول/دیسمبر    31یقتضي،  المادة  2019كانون  بموجب  العجز  لسدّ  مدفوعات  األساسي   26، فرض  النظام  من 

القیمة اإلكتواریة لج القیمة اإلكتواریة لألصول تجاوزت  المستحقة في إطار الصندوق.  للصندوق، ألّن  میع الخصوم 
ت القیمة السوقیة لألصول بدورھا القیمة اإلكتواریة لجمیع الخصوم المستحقة في تاریخ  زوباإلضافة إلى ذلك، تجاو

 . 26التقییم. وفي وقت إعداد ھذا التقریر، لم تلجأ الجمعیة العامة إلى أحكام المادة 

بس  26المادة    أثیرتإذا   .215 أو  الجاریة  العملیة  خالل  أكان  اإلكتواري،  العجز  بالخطة ببسبب  العمل  وقف  ب 
مدفوعات   فإن  المشترك،  للصندوق  العجزالتقاعدیة  نسبة    سد  إلى  تستند  سوف  عضو  منظمة  كل  على  المترتبة 

الثالث السابقة لتاریخ   اشتراكات ھذه المنظمة العضو من مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات
)  2019،  2018،  2017التقییم. ولقد بلغ مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث الماضیة ( 

 بالمئة منھا من منظمة السیاحة العالمیة. 0.07ملیون یورو،  7546.92

المتحدة .216 لألمم  العامة  الجمعیة  من  بقرار  الصندوق  في  العضویة  إنھاء  مجلس یمكن  من  تأكید  بتوصیة   ،
وتدفع حصة نسبیة من مجموع أصول الصندوق بتاریخ اإلنھاء إلى المنظمة   الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة.

العضو السابقة فقط لمنفعة موظفیھا المشاركین في الصندوق حتى ذلك التاریخ. ویحدد المبلغ من قبل مجلس الصندوق  
ا إلى التقییم اإلكتواري ألصول الصندوق وخصومھ بتاریخ اإلنھاء. وال یدرج في  ستنادً المشترك للمعاشات التقاعدیة ا

 المبلغ أي جزء من األصول الفائضة عن الخصوم.

المشترك للمعاشات التقاعدیة حدة مراجعةً سنویة للصندوق  اجعي الحسابات التابع لألمم المتیُجري مجلس مر .217
ر فصلیة تقریره في ھذا الشأن إلى مجلس الصندوق في كّل عام. وینشر الصندوق تقاریحدة، ویقدّم  لموظفي األمم المت

اإل ویمكن  استثماراتھ،  زیارة  عن  خالل  من  التقاریر  ھذه  على  اإلالّطالع  للموقع  صندوق  لكتروني 
www.unjspf.org . 

http://www.unjspf.org/
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ً المبالغ   - 16المالحظة   والخصوم المؤّجلة المقبوضة سلفا

 

تدّون منظمة السیاحة العالمیة المبالغ المستلمة في إطار عقود غیر تبادلیة في بند الخصوم عندما ال یُعتبَر أّن  .218
المدفوعات  أما  التالیة.  المالیة  السنوات  أو  السنة  في  مستحقة  المستلمة  المدفوعات  تكون  عندما  أو  ملزماً  اتفاقاً  ھناك 

بعد  المست أو أكثر فتُصنَّف ضمن بند المبالغ المقبوضة سلفاً غیر   12لمة لإلشتراكات التي تكون مستحقة فعلیاً  شھراً 
 . الجاریة

  المساھمات   بشأن  اتفاقات   إلى)  شروطب  لالتفاقات  المؤجلة  الخصوم(  المشروطة  بالمساھمات  المتعلقة  الخصوم  تشیر .219
 یتم  الشروط،  في  النظر  یتم   عندماو.  2019  ینایركانون الثاني/  1  من  اعتباًرا  الموقعة  الشروط  أي  البارزة،  النقاط  ذات  األخرى
 . المتكبدة المشروع نفقات یساويعلى اعتبار أنھ  اإلیرادتدوین  ویتم لاللتزام الدفتریة القیمة تخفیض

  حتیاطیةاإل المخّصصات   - 17المالحظة 

 

 ردّ تدّون منظمة السیاحة العالمیة المخّصصات اإلحتیاطیة بشكٍل رئیسي للخصوم المحتملة التي قد تنتج عن   .220
، 2019عام  قبل الاتفاقات المساھمات األخرى  بالنسبة إلى    األرصدة غیر المصروفة للمشاریع المغلقة للجھات المانحة

وعن اإللتزامات المترتبة على المنظمة عندما یكون من ت،  وعن المنازعاعوائد المنشورات الُمباعة للموّزعین،  ن  وع
ا تدفّق  األخرى)  لموارد المرّجح  االحتیاطیة  المخّصصات  (المخّصصات  مستوى  ویستند  التجارب  .  إلى  االحتیاطیة 

 .  وإلى أفضل التقدیرات السابقة

 حر السنة ھي كما یأتي: بالمخصصات في حركات  .221

Contributions paid to UNJSPF
Euros

31/12/2020 Estimated 2021
Contributions paid to UNJSPF 1,465,076.79 1,493,600.00

Advance receipts
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Advance receipts and deferred revenue 5,747,445.40 3,897,323.66
   Current deferred liabilities 5,747,445.40 3,882,583.66
     Advance receipts - Contributions 1,258,533.10 1,621,331.69
     Deferred liabilities of agreements with conditions 4,268,618.87 2,040,958.54
     Miscellaneous advance receipts 220,293.43 220,293.43
   Non-current deferred liabilities 0.00 14,740.00
     Advance receipts - Contributions 0.00 14,740.00

Provisions
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Provisions 549,325.76 504,825.90
   Current provisions 549,325.76 504,825.90
     Provisions for refunds to donors 162,579.95 172,936.11
     Provisions for sales return 951.58 3,943.51
     Provisions for litigations 290,000.00 222,394.45
     Other current provisions 95,794.23 105,551.83
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  األخرىالخصوم  – 18المالحظة 

 

وخصوم  .222 القطاعات)  بین  المشتركة  الدفع  (مستحقات  المتفرقة  الخصوم  الخصوم  بند  في  المنظمة  تدون 
 التأجیرات التمویلیة.

 التمویلیة التأجیرات

تأجیراتلدى    .223 بین   المنظمة  للفارق  تحلیالً  أدناه  الجدول  م  ویقدِّ الكبیر.  الحجم  ذات  التصویر  تمویلیة آلالت 
 :  الحدّ األدنى للدفعات التأجیریة المستحقة والقیمة الحالیة لھذه الدفعات

 

فرعي   .224 تأجیر  دفعات  توجد  اإلستالمال  ا  واجبة  األصول  ھذه  إطار  الملكلُمستأجرةفي  تنتقل  وال  إلى .  یة 
 .  مة عند فسخ اإلیجار، وال توجد أّي خیارات لشراء المعدّات في ھذا الوقتالمنظ

 

 

 

 

Provisions movements
Euros

01/01/2020 Utilization
Increase/

(decrease) 31/12/2020
Provisions movements 504,825.90 14,926.72 59,426.58 549,325.76
     Provisions for refunds to donors 172,936.11 2,532.27 -7,823.89 162,579.95
     Provisions for sales return 3,943.51 0.00 -2,991.93 951.58
     Provisions for litigations 222,394.45 12,394.45 80,000.00 290,000.00
     Other current provisions 105,551.83 0.00 -9,757.60 95,794.23

Other liabilities
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Other liabilities 186,389.93 214,357.71
    Other current liabilities 185,220.13 208,957.31
        Finance lease liabilities 4,024.22 4,184.12
        Miscellaneous other current liabilities 181,195.91 204,773.19
    Other non-current liabilities 1,169.80 5,400.40
        Finance lease liabilities 1,169.80 5,400.40

Finance leases 
at 31 December 2020
Euros

Minimum 
payments due Finance charges

Present value of 
minimum 

payments

Finance lease liabilities 5,194.02 0.00 5,194.02
< 1 year 4,024.22 0.00 4,024.22
> 1 year  and < 5 years 1,169.80 0.00 1,169.80
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 صافي األصول/ رأس المال  - 19المالحظة 

 

یتألّف الفائض المتراكم لمنظمة السیاحة العالمیة من: (أ) الفائض المتراكم غیر المقیّد (عجز)، (ب) الفائض   .225
یشمل األّول األرصدة المتعلّقة بالصندوق العام، بما في ذلك استحقاقات الموّظفین بعد انتھاء الخدمة، المتراكم المقیّد.  

ویقوم األخیر بشكٍل رئیسي  انیة، وأرصدة مخزن المنشورات غیر المقیّدة. واإلیرادات المتنّوعة غیر المدرجة في المیز
لة من الجھات المانحة والُمحتَجزة لتُستخدَم في مشاریع محدّدة معیّنة وفي إطار   على األرصدة المتعلقة بالمشاریع الُمموَّ

المشاریع،   المشاریعتكالیف دعم  احتیاطي  الصندوقوصندوق  برنامج عمل   ، والمشاریع األخرى ضمن  مثل  العام، 
 األعضاء المنتسبین وأرصدة مخزن المنشورات المقیّدة. 

العامة .226 الجمعیة  تحدّدھا  وألغراٍض  بمبالغ  المتداول  المال  رأس  صندوق  خالل  36تأّسس  من  ل  یُموَّ وھو   .
الع الجمعیة  قبل  الُمحدَّد من  النحو  اإلشتراكات على  لجدول  وفقًا  تُسدّد  التي  أّي  اشتراكات األعضاء  امة، ومن خالل 

 . 37تحویٍل آخر من صافي قیمة رأس المال تجیز الجمعیة استخدامھ في ھذا الصدد 

واحتیاطي   38وباإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل اإلحتیاطیات القانونیة احتیاطي اإلستبدال .227
 . اللذین تأّسسا وفقاً للنظام المالي والقواعد المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة 39الطوارئ الخاص

الخدمة  .228 إنتھاء  بعد  بالتأمین الصحي  المرتبطة  المكاسب والخسائر اإلكتواریة  العالمیة  السیاحة  تدّون منظمة 
األصول/ في صافي  التغیّرات  بیان  في  اإل  مباشرةً  التقییمات  وتُجرى  المال.  ھذا ادوریً ة  كتواریرأس  على  ل  فتُسجَّ  ،

 . األساس المكاسب والخسائر اإلكتواریة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ب)  2-10(أ) و2-10النظام المالي،   36
 (ج)  2-10النظام المالي،   37
 23ا  إلى سادسً  21ا  سادسً القواعد المالیة المفّصلة   38
 28ا  إلى سادسً  24ا  سادسً القواعد المالیة المفّصلة   39

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2020
Euros

Restricted
Accumulated

Surplus

Unrestricted 
accumulated 

surplus

Total 
accumulated 

surplus Surplus
Working 

capital fund
Replacement 

reserve

Special 
reserve for 

contingency
Total net 

assets
Net assets, 31/12/2019 7,073,978.13 -15,869,267.85 -8,795,289.72 2,800,263.67 1,243,097.50 445,707.12 -4,306,221.43 

Total directly recognized revenue/expenses 722,878.86 -5,950,019.55 -5,227,140.69 1,789,879.20 -72,497.70 -15,114.12 -3,524,873.31 
Net change WCF 0.00 1,789,879.20 1,789,879.20
Net change in reserves 0.00 87,611.82 87,611.82 -72,497.70 -15,114.12 0.00
Actuarial gain/loss -3,538,594.68 -3,538,594.68 -3,538,594.68 
Other adjustments 722,878.86 -2,499,036.69 -1,776,157.83 0.00 -1,776,157.83 

-765,381.44 -882,144.84 -1,647,526.28 0.00 0.00 200,000.00 0.00 -1,447,526.28 
Result for the period 0 -1,447,526.28 -1,447,526.28 
Direct transfers from result -765,381.44 -882,144.84 -1,647,526.28 1,447,526.28 0.00 200,000.00 0.00 0.00
Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2020 7,031,475.55 -22,701,432.24 -15,669,956.69 0.00 4,590,142.87 1,370,599.80 430,593.00 -9,278,621.02 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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 اإلیرادات  – 20المالحظة 

 

ن اإل .229  . 40المقّررة كإیرادات في بدایة السنة التي تُنَسب إلیھا في فترة میزانیة السنتَین ذات الصلة شتراكاتتُدوَّ

ن المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة كإیرادات عند توقیع إتفاق   .230 الصلة، ما   التمویل الُملزم ذيتُدوَّ
العام.   للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  في  الُمحدَّد  النحو  أداء على  تنطوي على شروط  التي  تلك  ھذه    تشملوعدا 

المشاریع  اإلیرادات دعم  الصافیة    تكالیف  بالقیمة  مبیّنة  الجھات  وھي  إلى  باإلعادة  الخاص  المخّصص  خصم  بعد 
 . ي إیرادات المساھمات)المانحة وردّ األموال لھا (بند التخفیض ف

 . مة الذي یدّر إیرادات تبادلیة مادیةالمیة ھو النشاط الوحید في المنظمة السیاحة العإن بیع منشورات منظ .231

 صرف العمالت.    فروقاتصرف العمالت من الفرق بین المكاسب والخسائر على   فروقاتتتألّف  .232

تشمل   .233 التي  المتفرقة  اإلیرادات  اإلیرادات األخرى  العینیة.  تطبیق مخّصصات األعضاء  تضم  والمساھمات 
، وعلى  رمزيتتلقّى منّظمة السیاحة العالمیة تبّرعات عینیة على شكل جواز استخدام المباني مقابل إیجار صفري أو  و

الم السفر  نفقات  تقییم ة.  دفوعشكل  بحسب    ویتم  المباني  لإلیجار  عادلال  السوقیة  القیمةاستخدام  مباٍن المستحقة  على  ة 
  إستناداً لة لكلفة تذكرة الطیران الممنوحة، و(ب)  عاد ال  السوقیة  نفقات السفر (أ) بحسب القیمة  یتم تقییممماثلة، في حین  

ن ھذه المساھمات العینیوإلى البدالت الیومیة لنفقات السفر األخرى.   ً ة كإیرادات، في حین تُدوَّ تُدوَّ مقابلة    نفقاتٌ   ن أیضا
 . لھا

   :الحق الممنوح في استخدام المباني ما یليیشمل كما  .234

مبنى المقر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة الواقع في مدرید، إسبانیا، وفقاً لإلتفاقات الُمبَرمة بین  )أ (
 الرئیسي للمنظمة من. وقد احتُِسب المعدّل التجاري إلیجار مبنى المقر 41المنظمة وحكومة إسبانیا

 
 1ا ثانیً النظام المالي، المرفق  40
من اإلتفاقیة بین منظمة السیاحة العالمیة وإسبانیا بشأن الوضع    24اإلتفاق الخاص بشأن مبنى المقر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة، بموجب المادة " 41

 .  "القانوني للمنظمة في إسبانیا

Revenues
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Revenues 17,959,122.55 20,813,221.81
    Members assessed contributions 14,596,841.01 14,470,510.00
    Other contributions, net of reduction 1,099,088.30 1,479,776.55
        Voluntary contributions 1,069,897.50 1,830,670.56
        Project support cost 44,568.10 79,766.73
        Reduction in contribution revenues -15,377.30 -430,660.74
    Publications revenues, net of discounts and returns 318,777.00 405,156.50
        Publications revenues 327,949.35 453,950.15
        Discounts and returns -9,172.35 -48,793.65
    Other revenues 1,944,416.24 4,457,778.76
        In-kind contributions 1,504,565.71 3,110,441.06
          Donated goods 0.00 1,758.00
          Donated use of premises/equipment 1,307,975.29 2,220,636.51
          Donated travel 196,590.42 888,046.55
        Miscellaneous revenues 439,850.53 1,347,337.70
          Assessed contributions - new members 16,710.00 44,560.00
          Application of allowances 300,598.62 864,471.40
          Revenue from deposits and investments 25,491.58 113,646.21
          Other miscellaneous 97,050.33 324,660.09
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، وتّم تعدیلھ حسب تغیُّر مستویات 2018كانون األول/دیسمبر    31خالل عملیة تقییم مستقلة في    )ب(
 .42سوق مكاتب مدرید اإلیجار في 

اإلتصال  )ج ( التجاري    مكتب  إیجاره  معدل  یُحتَسب  الذي  جنیف  في  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  التابع 
   .باإلستناد إلى مستوى اإلیجارات في جنیف

 النفقات – 21المالحظة 

 

 فین ألجور والرواتب واستحقاقات الموظا

تشمل األجور والرواتب واستحقاقات الموظفین: (أ) نفقات الموظفین الدائمین المرتبطة باألجور والرواتب  .235
السنویة  واإلجازة  الخدمة،  إنتھاء  بعد  الصحي  بالتأمین  الخاصة  اإلكتواریة  الخصوم  في  والحركات  واإلستحقاقات 

مع   التعاقد  تكلفة  (ب)  الخدمة،  نھایة  واستحقاقات  والمستشارینال المتراكمة،  الخدمات   متعاونین  مقدّمي  من  وغیرھم 
 .  المؤقتة، بما في ذلك التأمین الصحي لھم

 

 

 
 .  2020عن الفصل الثاني من العام  Aguirre Newman-by Savillsبواسطة  –  ”Spotlight oficinas Madrid“أنظر  42

Expenses
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Expenses 19,406,648.83 19,854,863.14
    Salaries and employee benefits 14,333,423.42 12,935,689.96
        Salaries and benefits - regular staff 8,567,021.88 8,145,278.16
        Long-term benefits - regular staff 2,820,681.77 1,483,376.00
        Salaries and benefits - non-regular staff 2,945,719.77 3,307,035.80
    Grants and other transfers 255,544.14 497,339.50
    Travel 358,164.08 1,575,631.41
        Non-donated travel 161,573.66 687,584.86
        Donated travel expenses 196,590.42 888,046.55
    Supplies, consumables and other running costs 2,342,351.89 3,277,304.95
        Expendables 119,200.70 106,086.47
        Supplies, consumables and others 333,634.50 358,933.03
        Publishing expenses 36,267.20 18,241.23
        Rental expense (included in-kind rental expense) 1,370,118.17 2,288,929.56
           Rental expense 62,142.88 68,293.05
           Rental expense in-kind 363,979.57 1,285,546.41
           Rental headquarter 943,995.72 935,090.10
        Contractual services 483,131.32 505,114.66
    Currency exchange differences 499,060.12 6,390.79
    Depreciation and amortization 149,809.41 149,940.81
        Depreciation and impairment - PPE 41,932.80 60,707.73
        Amortization and impairment - Intangible Assets 102,568.35 86,616.48
        Impairment - Publications 5,308.26 2,616.60
    Other expenses 1,468,295.77 1,412,565.72
        Doubtful accounts expense 1,318,133.83 1,264,042.39
        Bank costs 8,299.87 10,846.46
        Other miscellaneous 141,862.07 137,676.87
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 المنح والتحویالت األخرى  

تكالیف   .236 من  أساسي  بشكٍل  تتألّف  والتي  والندوات  الخارجي  بالتدریب  الخاصة  النفقات  (أ)  البند:  ھذا  یشمل 
السفر وبدل اإلقامة الیومیة للمشاركین، (ب) التعاون التقني والمنح التي تمثّل إعانات ورعایات، (ج) المساھمات في  

 .  األنشطة المشتركة لألمم المتحدة، (د) المساھمات األخرى

 السفر 

ھي   .237 السفر  العالمیة    لمستخدَميتكالیف  السیاحة  مقدّمي    والمتعاونینمنظمة  من  وغیرھم  والمستشارین 
 . الخدمات المؤقتة وھي تتعلّق بشكٍل رئیسي بالنقل ونفقات بدل اإلقامة الیومیة

 

 ستھالكیة وتكالیف التشغیل األخرى  اللوازم والمواد اإل

ا  یشمل .238 لإلھذا  القابلة  المعدّات  بنود  والتلعنوان  واألثاث  الثابتةستھالك،  معاییر    جھیزات  تستوفي  ال  التي 
(بما   ومعدّات  ومبان  كممتلكات  القابلة الرسملة  البرمجیات  بنود  إلى  باإلضافة  الموھوبة)  العینیة  السلع  ذلك  في 

  .لإلستھالك والرخص التي ال تستوفي معاییر الرسملة كأصوٍل غیر مادیة

المرافق  .239 وصیانة  والتأمینات،  األخرى،  واللوازم  المكاتب  وغیرھا  اإلستھالكیة  والمواد  اللوازم  تشمل 
 . وتصلیحاتھا، والضیافة، وتكالیف التشغیل األخرى

 ة بإصدار المنشورات. رتبطتشمل نفقات النشر التكالیف الم .240

ذلك   .241 في  بما  المباني،  إیجار  تكالیف  اإلیجار  نفقة  بالمباني تمثل  المتصلة  العینیة  بالمساھمة  المرتبطة  النفقة 
 . والُمقدَّمة إلى منظمة السیاحة العالمیة بكلفٍة صفریة أو رمزیة

الق .242 مقابل  ثالث  لطرٍف  العالمیة  السیاحة  منظمة  بتوظیف  ترتبط  التي  النفقات  التعاقدیة  الخدمات  یام  تمثل 
 .  لصالح المنظمة. وتشمل أبرز فئات ھذه األنواع من الترتیبات الخدمات المھنیة واألبحاث بأعمال

 ستھالك واإلھالك وانخفاض القیمة اإل

في الممتلكات والمباني   ستھالكوزیع المنھجي للمبالغ القابلة لإلستھالك ھو النفقة السنویة الناتجة عن التاإل .243
لإلھالك في   للمبلغ القابلالمنھجي    وزیعھو النفقة السنویة الناتجة عن التفاإلھالك  أما  والمعدّات أثناء عمرھا اإلنتاجي.  

 .  األصول غیر المادیة أثناء عمرھا اإلنتاجي

أیضاً   .244 البند  ھذا  والمعدّات، واألصول غیر  ویشمل  والمباني  الممتلكات  قیمة  و انخفاض   المخزونات المادیة، 
 . من منشورات

 النفقات األخرى  

التحصیل   .245 مضمونة  غیر  الحسابات  مخّصص  في  التغیّرات  التحصیل  مضمونة  غیر  الحسابات  نفقة  تمثّل 
الصنادیق   الطوعیة، ومساھمات  والمساھمات  المتداول،  المال  في صندوق رأس  والمساھمات  المقّررة،  لإلشتراكات 

 .  مبلغاً لحسابات المنشورات المستحقة القبض وغیر مضمونة التحصیلاإلستئمانیة. كما تشكل 

 الرسوم المصرفیة والنفقات المتفّرقة.  اإلعتمادات ومن شكٍل أساسي النفقات األخرى ب ألفتت .246
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 المیزانیة العادیة –بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة  – 22المالحظة 

 

247.  ً المعیار    وفقا یقتضیھ  العام،    24لما  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  على   إن من  الُمقدَّمة  الفعلیة  المبالغ 
الفعلیة  للمبالغ  لتسویٍة  المالیة والمیزانیة على أساٍس مشابھ،  البیانات  تُعَدّ  بالمیزانیة تخضع، عندما ال  المقارنة  أساس 

 . الُمقدَّمة في البیانات المالیة، مع تحدید أّي فروقات

الفعلی .248 والمبالغ  المیزانیة  مقارنة  بیان  تسویة  على  التالیة وحرصاً  الفروقات  أُِخذت  المالي،  األداء  بیان  مع  ة 
 :  بعین اإلعتبار

 الفروقات في الكیانات    )أ(

ة المشاریع أو األموال أو الكیانات التي  تبرز ھذه الفروقات عندما تستثني المیزانیة العادیة الُمقرَّ
ص إن  العالمیة،  السیاحة  منظمة  وفي  المالیة.  البیانات  في  ذلك  مع  عنھا  المساھمات أُبِلغ  ندوق 

العام ال تشّكل   العادیة ضمن الصندوق  المیزانیة غیر  الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة ومشاریع 
ة   . جزءاً من المیزانیة العادیة الُمقرَّ

 الفروقات في األساس المحاسبي  ) ب(

ة على أساٍس مغایِر لألساس المحاسبي. وتُعَد  تبرز ھذه الفروقات عندما تُعَد المیزانیة العادیة الُمقرَّ
المیزانیة العادیة في منظمة السیاحة العالمیة على أساس اإلستحقاق المعدّل، في حین تُعَد البیانات 

 م. بیة الدولیة للقطاع العاالمالیة على أساس اإلستحقاق الكامل بما یتماشى مع المعاییر المحاس

وحرصاً على تسویة نتیجة المیزانیة (بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة) مع األداء المالي (بیان 
الممتلكات  تُدرج  (مثالً،  العادیة  المیزانیة  في  االستحقاقیة  غیر  العناصر  تُحذَف  المالي)،  األداء 

یُخ  التي  الفترة  في  المیزانیة  في  األساس والمعدات  في  كفروقات  المدفوعات)  لتسدید  فیھا  طط 
 . المحاسبي

 الفروقات في التوقیت   ) ج(

فترة التقریر المعتمدة في البیانات المالیة. عندما تختلف فترة المیزانیة عن  تحصل ھذه الفروقات  
 .وما من اختالفاٍت على مستوى الفترات الزمنیة في منظمة السیاحة العالمیة

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance -1,447,526.28
    Entity differences -482,958.97
    Add: Revenues of 2,743,449.51
        Other funds than the GF (VC and FIT) 1,744,857.21
        Other projects within GF 998,592.30
    Less: Expenses of 3,226,408.48
        Other funds than the GF (VC and FIT) 2,608,902.48
        Other projects within GF 617,506.00
    Basis differences -3,730,012.57
    Add: 1,760,254.60
      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 1,506,406.33
      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 200,000.00
      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities 48,052.17
      (d) Budgeted expenditures under RB - PY adjustments 5,796.10
    Less: 5,490,267.17
      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 4,753,249.32
      (b) Budgeted transfers from net assets 737,017.85
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,765,445.26
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 الفروقات في التقدیم   )د (

تُعزى ھذه الفروقات إلى اإلختالفات في الصیغة وخطط التصنیف الُمعتَمدة في بیان األداء المالي 
السیاحة  منظمة  في  المالي  األداء  بیان  أن  إلى  ویُشار  الفعلیة.  والمبالغ  المیزانیة  مقارنة  وبیان 

مقا بیان  یُصنَّف  حین  في  طبیعتھ،  بحسب  یُصنَّف  بحسب العالمیة  الفعلیة  والمبالغ  المیزانیة  رنة 
ً الباب/القسم  . . ولكنَّ التأثیر المالي لھذا اإلختالف في العرض یبقى صفریا

 طوارئااللتزامات وال  - 23المالحظة 

 لتزامات القانونیة اإل

إلتزاماتٌ  .249 العالمیة  السیاحة  أساسیة على شكل عقوٍد    لمنظمة  التشغیلیة وترد بصورةٍ  بالتكالیف  ترتبط  معلّقة 
على   ل  وتُسجَّ المقبلة  المالیة  السنوات  في  التنفیذ  عند  كمصروفات  المالیة  البیانات  في  ن  ستُدوَّ شراء  وأوامر  صادرة 

 :  القانونیة ما یلي، بلغت اإللتزامات 2020كانون األول/دیسمبر  31المیزانیة السنویة ذات الصلة. وبتاریخ 

 
 التشغیلي  یجارالتزامات اإل 

تدخل منظمة السیاحة العالمیة في ترتیبات اإلیجار التشغیلي من أجل استخدام مباني المكاتب بشكٍل رئیسي،  .250
 : ومن أجل استخدام معدّات التصویر والطباعة. أما الحدّ األدنى لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة للفترات التالیة فھو

 

 محتملةالخصوم ال

  المحكمة  لدى ، كان لدى منظمة السیاحة العالمیة خمس شكاوى عالقة2020كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  .251
 یمكنھا   وال  الحاالت  ھذه  لنتائج  تقدیر  تقدیم  ،الراھن  الوقت   في  المنظمة،  تستطیع  وال.  الدولیة  العمل  لمنظمة   اإلداریة

 تعلقت  للتقاضي  بتدوین مخصصات  المنظمة  ولقد قامت.  بالنتیجة  المرتبطة  التقدیریة  االلتزامات  أو  اإلحتماالت  تحدید 
 . الدولیة العمل لمنظمة اإلداریة المحكمة لدى المرفوعة بالقضایا المرتبطة القانونیة بالتكالیف

تتعلق بالخدمات التنظیمیة المشتركة في األمم المتحدة، وھي    2017وھناك خصوم محتملة مترتبة منذ عام   .252
ا أن تنسب إلى المنظمة أیة ستبعد جدً لم تتلق المنظمة أیة مطالبة بھذا الشأن، ویُ حتى تاریخھ،  الف دوالر.    100تقدر بـ  
 خصوم.

  محتملةاألصول ال

 5.000.000بقیمة    على أحداث مستقبلیة  أصول محتملة تعتمد   ھناك،  2020كانون األّول/دیسمبر    31في   .253
  بقى ولكن ی  ،سنة مقبلةفي  مساھمة  دوالر أمیركي. وتُعزى ھذه األصول إلى اتّفاق موقّع وُمبرم مع جھة مانحة بشأن  

 ة.مانحجھة الال لدىموافقة البرلمان ب  مرھونًاالتمویل 

 

 

Legal commitments
Euros

31/12/2020
Legal commitments 3,372,356.95

Operating leases 
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Operating lease commitments 230,703.70 436,716.92

< 1 year 24,501.54 51,816.63
> 1 year  and < 5 years 206,202.16 384,900.29
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 شطوباتموال على سبیل الھبةالخسائر والمدفوعات  – 24المالحظة 

 

من النظام المالي على ما یلي: "لألمین العام أن یدفع اإلكرامیات التي یرى أن مصلحة    5  -13تنص المادة   .254
 المنظمة تقتضیھا بشرط أن یُدَرج بیان بھذه المدفوعات في حسابات المنظمة". 

من النظام المالي على ما یلي: "لألمین العام أن یأذن، بعد إجراء تحقیٍق واٍف، بشطب    4  -13تنّص المادة   .255
الحسابات    خسائر مراجعي  إلى  تُقدَّم  التي  الحسابات  مع  بھا  بیاناً  یقدّم  أن  بشرط  أخرى،  أصول  أو  مواد  أو  نقدیة 

 ". الخارجیین

، لم تترتّب على منظمة 2020كانون األّول/دیسمبر    31كانون الثاني/ینایر لغایة    1خالل الفترة الممتدة من   .256
سبیل   على  مدفوعات  أي  العالمیة  فيالسیاحة  الخسارة  الخسائر  وتمثل  المشترك،  الھبة.  قیمة  وتمثّل    االستثمار 

ة المتعذّر تحصیلھا التي تم تحلیلھا على أساس كل حالة على حدةالمشطوبات و المخزونات  . المبالغ المستحقة المقرَّ

 . 2020مفترض في عام  غشأو  غشأّي حاالت  لم یُبلّغ عن .257

 وموظفي اإلدارة الرئیسیین األطراف ذات العالقة ب المتصلة فصاحاتاإل – 25المالحظة 

  واألطراف ذات العالقة اإلداریة األجھزة  

في  .258 والمشاركین  الفاعلین  األعضاء  ممثلي  من  تتألّف  عامة  جمعیٍة  من خالل  العالمیة  السیاحة  منظمة  تُدار 
 .  المنظمة. وھم ال یتلقّون أّي أجر من المنظمة

بتنتخب   .259 التنفیذي  المجلس  یشّكلون  الذین  الفاعلین  األعضاء  العامة  خمسة  عضو    معدل الجمعیة  لكّل  واحد 
السیاحة   العامة لمنظمة  التنفیذي اإلدارة  المجلس  فاعلین. ویتولّى  السنة.    العالمیةأعضاء  كقاعدةٍ و ویجتمع مّرتین في 

أخرى تكالیف  أي  أو  السفر  تكالیف  لتغطیة  المنظمة  تدفع  ال  الفاعلو  یتكبّدھا  عامة،  أداءن  األعضاء  واجباتھم    عند 
 .كأعضاء

یُعیَّن ممثلو األعضاء الفاعلین بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال یُعتبَرون ضمن موّظفي   .260
 . اإلدارة الرئیسیین في المنظمة على النحو الُمحدَّد في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

ال .261 ذا  الطرف  المعیار  إن  في  المقصود  المعنى  بحسب  بالمنظمة  المرتبط  الوحید  المعاییر   20عالقة  من 
، قدّمت  2020المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (اإلفصاح المتصل باألطراف ذات العالقة) ھو مؤسسة تیمیس. وخالل  

 یورو كمنحٍة سنویة لمؤسسة تیمیس. 109,000 منظمة السیاحة العالمیة

 فو اإلدارة الرئیسیونموظ 

وما فوق ویملكون السلطة    D2موظفو اإلدارة الرئیسیون في منظمة السیاحة العالمیة ھم الموظفون من رتبة   .262
السیاحة  منظمة  في  الرئیسیون  اإلدارة  موظفو  ویضم  وضبطھا.  وتوجیھھا  المنظمة  ألنشطة  للتخطیط  والمسؤولیة 

العام، األمین  العام،  العالمیة  األمین  ومدیر    ونائب  التنفیذیین،  والمالیةوالمدراء  اإلداریة  رتبة    الشؤون  وما   D2من 
 فوق.

الذ  .263 الكلي  األجر  العمل، یشمل  مقّر  تسویة  الرواتب،  صافي  یلي:  ما  الرئیسیین  اإلدارة  لموظفي  یُدفَع  ي 
 . واإلستحقاقات والعالوات، فضالً عن حصة المعاش التقاعدي التي تدفعھا المنظمة واشتراكات التأمین الصحي

Losses, ex-gratia payments and write-offs
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Losses, ex-gratia payments & writte-offs 61,777.59 5,002.78
    Losses & writte-offs 61,777.59 5,002.78
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الخدمة بالمستوى نفسھ إن موظفي اإلدارة الرئیسیین مؤھلون أیضاً للحصول على استحقاقات ما بعد نھایة   .264
الصندوق   في  مشاركون  ھم  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  الرئیسیین  اإلدارة  موظفي  أن  كما  اآلخرین.  كالموظفین 

 .  المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

ھالسُ  .265 واالستحقاقاتلَف  الراتب  مقابل  تُقدَّم  التي  تلك  ً وال  ي  وفقا المالیة  عالوات،  المالي  للقواعد  . 43والنظام 
 .مة السیاحة العالمیةلجمیع موظفي منظوالعالوات  تتوفر السلَف مقابل الراتب واالستحقاقاتو

 

 
 13 -ا سادسً القواعد المالیة المفّصلة   43

Key Management Personnel
at 31 December 2020
Euros

Number of 
individuals

Salary & post 
adjustment

Benefits & 
allowances

Pension and 
health plans 

Total 
remuneration

Outstanding 
advances

Key mangement personnel 3 502,648.61 88,541.70 171,772.37 762,962.68 15,494.20
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 المیزانیة العادیة  – 2020كانون األول/دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  تحویالت اإلعتمادات:  المرفق الثاني

 2020 دیسمبر/األول كانون 31 فيالمیزانیة العادیة   -التي تم إقرارھا بعد المراجعة  2020اعتمادات 

 

2020 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 31 December 2020
Euros
Approved appropriations Revised appropriations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000
A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000 A Member Relations 11 6 1,717,000 692,000 2,409,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 500,000 272,000 772,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000 B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 176,000 540,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 176,000 540,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000
B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000 B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000
B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000 B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000

C Support - Direct to Members 14 10 2,683,000 883,000 3,566,000 C Support - Direct to Members 15 9 2,751,000 883,000 3,634,000
C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000 C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000
C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000 C02 Management 10 5 1,898,000 562,000 2,460,000
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,307,000 1,912,000 5,219,000 D Support - Indirect to Members 13 24 3,114,000 1,912,000 5,026,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,123,000 600,000 2,723,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 12 1,930,000 600,000 2,530,000

1 P posts include from P and above posts
2

3

*

106 106

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, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of 
document CE/113/3(b) Part II.
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, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of 
document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure modification.
B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20)
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 2020 دیسمبر/األول كانون 31 فيالمیزانیة العادیة  -تحویالت االعتمادات 

 

Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2020
Euros

Posts1 Appropriations 2 Actual Transfers
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total From: To: Balance

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 8,567,022 3,411,428 11,978,450 2,920,550 -419,668 419,668 14,899,000 2,920,550
A Member Relations 11 6 1,717,000 692,000 2,409,000 1,726,463 348,566 2,075,029 333,971 -48,373 48,373 2,409,000 333,971

A01 Regional Programme, Africa 4 0 500,000 272,000 772,000 420,364 134,055 554,419 217,581 772,000 217,581
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 263,206 30,573 293,780 67,221 -1,461 359,539 65,759
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 308,704 42,146 350,850 73,150 -46,912 377,088 26,238
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 311,151 85,457 396,608 24,392 421,000 24,392
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 194,126 56,335 250,461 -1,461 1,461 250,461 0
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 228,912 0 228,912 -46,912 46,912 228,912 0

B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000 2,780,292 675,704 3,455,996 374,004 -280,279 50,148 3,599,870 143,874
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 652,716 25,263 677,979 53,021 731,000 53,021
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 571,462 5,246 576,707 147,293 -140,000 584,000 7,293
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 351,484 68,866 420,350 62,650 -50,148 432,852 12,502
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 362,763 155,990 518,753 21,247 540,000 21,247
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 271,368 70,400 341,768 -23,768 23,768 341,768 0
B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000 0 144,380 144,380 -26,380 26,380 144,380 0
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 466,345 42,267 508,611 48,389 -44,319 512,681 4,069
B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000 104,154 163,292 267,446 91,554 -45,811 313,189 45,743

C Support - Direct to Members 15 9 2,751,000 883,000 3,634,000 2,871,958 992,173 3,864,130 -230,130 0 230,130 3,864,130 0
C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000 698,787 97,120 795,907 -23,907 23,907 795,907 0
C02 Management 10 5 1,898,000 562,000 2,460,000 1,919,447 586,364 2,505,811 -45,811 45,811 2,505,811 0
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 253,724 308,689 562,413 -160,413 160,413 562,413 0

D Support - Indirect to Members 13 24 3,114,000 1,912,000 5,026,000 1,188,309 1,394,985 2,583,294 2,442,706 -91,016 91,016 5,026,000 2,442,706
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 365,452 291,883 657,335 -65,335 65,335 657,335 0
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 184,630 162,051 346,681 -25,681 25,681 346,681 0
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 289,041 283,669 572,710 66,290 639,000 66,290
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 349,186 257,382 606,568 337,432 -91,016 852,984 246,416
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 12 1,930,000 600,000 2,530,000 0 400,000 400,000 2,130,000 2,530,000 2,130,000

1 P posts include from P and above posts.
2

* B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20).

Budget 
deviation

Revised 
appropriations

106

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, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of 
document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2020
Euros

Description
Transfer Part Section

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget 1
1 -1,461.32 From A Member Relations A02 Regional Programme, Americas

1,461.32 To A Member Relations A05 Regional Programme, Middle East

2 -46,911.68 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
46,911.68 To A Member Relations A06 Affiliate Members

3 -23,767.93 From B Operational B03 Statistics
23,767.93 To B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

4 -26,380.48 From B Operational B03 Statistics
26,380.48 To B Operational B06 Education and Training*

5 -65,335.44 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
65,335.44 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

6 -25,680.72 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
25,680.72 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

Appropriation transfers from one part of the budget to another 2

1 -23,906.69 From B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships
23,906.69 To C Support - Direct to Members C01 Conferences Services

2 -45,810.97 From B Operational B08 Innovation, Education and Investments
45,810.97 To C Support - Direct to Members C02 Management

3 -140,000.00 From B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road
-20,412.80 From B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships
160,412.80 To C Support - Direct to Members C03 Communications

Remarks:
1

2

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by section.

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget were carried out by the Secretary  General subject to confirmation by 
the Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR V.3(a) and CE/DEC/6(LIII)).
Appropriation transfers between different parts of the budget were carried out by the Secretary  General, subject to confirmation by the Programme 
and Budget Committee and the Executive Council (FR V.3(b) and decision CE/DEC/6(LIII)).

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 
costs in the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 
costs in the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 
costs in the section.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.
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 2020-2014مشاریع التمویل المشترك للفترات : الثالثالمرفق 

 

 

Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Publication Sustainable Turism Development 
Opportunities in the Pacific Islands Co-edition Agreement between UNWTO and APTEC 30/10/2020 APTEC 32,700.00 3,000.00 5,000.00 0.00 40,700.00 88% 12%

Promoting sustainable food consumption and 
production patterns through integrated tools, advocacy

Standard MOU for One Planet Multi-Partner Trust 
Fund for SDG 12 Using Pass-Through Fund 
Management 19/02/2019 UNDP 0.00 106,500.00 13,140.00 0.00 119,640.00 89% 11%
Promoting sustainable food consumption and 
production patterns through integrated tools, advocacy 
and multi-stakeholder action. 23/10/2020

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-
19: Morocco

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 160,995.00 17,888.00 0.00 178,883.00 90% 10%
Call-Off Notice number C45719/13452/94318 / 
FC1069 08/10/2020

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 
– Assessment for Egypt

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 160,385.40 17,820.60 0.00 178,206.00 90% 10%

Integrated Cultural Heritage Framework in Romania: 
Moldova and Dobrogea Regions

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 43,335.00 4,815.00 0.00 48,150.00 90% 10%

Call-Off Notice number C45449/13815/93859/FC1069 09/09/2020
Holding the 112th session of the UNWTO Executive 
Council

Agreement between the Governement of Georgia and 
UNWTO 31/08/2020 Georgia 224,001.86 0.00 15,426.30 0.00 239,428.16 94% 6%

Facilitating Tourism Recovery in the Aftermath of Covid-
19 in Jordan

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 179,248.00 19,916.00 0.00 199,164.00 90% 10%

Call-Off Notice number C45194/13452/90594/FC1069 20/07/2020

UNWTO Students´League 2020
Acuerdo de Colaboración Entre la OMT y Melia Hotels 
International 07/07/2020 Melia Hotels 4,050.00 0.00 561.50 0.00 4,611.50 88% 12%

Creation of a UNWTO Students´ League - The 
Netherlands

Partnership Agreement Between UNWTO and CELTH 
and Saxion 01/07/2020 CELTH 25,000.00 0.00 1,122.80 0.00 51,122.80 49% 2%

Saxion University 25,000.00 0.00 49%

Providing Technical Support for Various Tourism 
Statistics Initiatives in Peru

The World Bank Group General Terms and 
Conditions Agreement for United Nations Agency - 
UNWTO 13/03/2020 IBRD 0.00 81,973.32 12,641.20 0.00 94,614.52 87% 13%

Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achie     
Cooperation Agreement between UNWTO and the 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 27/01/2020

JICA-Japan 
International 
Cooperation Agency 106,878.45 106,150.00 19,327.28 0.00 232,355.73 92% 8%

The Organization of the Tourism Investment and 
Business Forum for Africa (INVESTOUR)

Partnership Agreement Between the UNWTO, 
Institución Ferial de Madrid IREMA/FITUR and Casa 
África 22/01/2020 IFEMA 24,490.40 0.00 26,064.72 0.00 64,343.51 38% 41%

Casa Africa 13,788.39 0.00 21%
Acuerdo de coedicion entre la OMT y ARAEX relativo 
a la publicación del folleto - Vinos de Chile

Acuerdo de coedicion entre la OMT y ARAEX relativo 
a la publicación del folleto - Vinos de Chile 29/11/2019 ARAEX 1,465.00 0.00 1,465.00 0.00 2,930.00 50% 50%

Acuerdo de coedición entre la OMT y CEGOS relativo 
al Informe ¨The Future of Work in Tourism¨

Acuerdo de coedición entre la OMT y CEGOS relativo 
al Informe ¨The Future of Work in Tourism¨ 04/11/2019 CEGOS 22,000.00 0.00 10,000.00 0.00 32,000.00 69% 31%

Celebración de la Cuarta Edición de la Conferencia 
Mundial de Turismo Enológico de la OMT

Acuerdo entre OMT y El Servicio Nacional de Turismo 
de Chile para la Celebración de la Cuarta Edición de 
la Conferencia Mundial de Turismo Enológico de la 
OMT 23/10/2019 SERNATUR 173,311.00 0.00 4,176.21 0.00 177,487.21 98% 2%

UNWTO´s Collaboration with Chimelong in the 
Organization of the Chimelong International Forum on 
Tourism Development

Memorandum of Understanding Between UNWTO 
and the Guangzhou Chimelong Group Co., Ltd. On 
UNWTO´s collaboration with Chimelong in the 
Organization of the Chimelong International Forum on 
Tourism Development 23/09/2019

Guangzhou 
Chimelong 100,000.00 0.00 55,500.00 0.00 155,500.00 64% 36%

Guidelines for Success in the Chinese Outbound 
Tourism Market

Co-edition Agreement between UNWTO and the China 
Tourism Academy regarding the Guidelines for 
Success in the Chinese Outbound Tourism Market 05/08/2019

China Tourism 
Academy 30,000.00 0.00 40,000.00 0.00 70,000.00 43% 57%

Co-edition Agreement between UNWTO and the 
Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality, 
Breda

Co-edition Agreement, Centre of Expertise Leisure 
Tourism & Hospitality & NHTV Breda University of 
Applied Sciences140619 14/06/2019 CELTH & NHTV 9,450.00 0.00 9,450.00 0.00 18,900.00 50% 50%

Rep. of Korea / 13th UNWTO Asia Pacific Exec. 
Training Programme on Tourism Policy & Strategy

Agreement bet. UNWTO & the Min. of Culture, Sports 
& Tourism, Rep. of Korea 13th Exec. Training 11/06/2019 Republic of Korea 60,000.00 0.00 55,000.00 0.00 115,000.00 52% 48%

Bhutan / 31st Joint Mtg. UNWTO Comm. for East Asia 
and the Pacific & UNWTO Comm. for South Asia

Agreement bet. UNWTO & The Royal Gov´t. of Bhutan 
31st Joint Mtg. UNWTO for East Asia and the Pacific 22/05/2019 Bhutan 62,358.00 0.00 8,000.00 0.00 70,358.00 89% 11%

Publication on ¨Baseline Report on the Integration of 
Sustainable Consumption and Production Pattern

Co-edition Agreement between the UNWTO and the 
UN Environment Programme 21/05/2019 UNEP 17,255.59 0.00 22,505.73 0.00 39,761.32 43% 57%
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Publicación UNWTO/BCC Guidelines for the Dev´t. of 
Gastronomy Tourism

Acuerdo de Coedición entre OMT & Basque Culinary 
Ctr. Desarollo del Turismo Gastrónomico 17/04/2019

Basque Culinary 
Center Fundazioa 15,500.00 0.00 6,248.00 0.00 21,748.00 71% 29%

Publication Boosting Tourism Development Through 
Intellectual Property

Co-Edition Agreement Between UNWTO and the 
World Intellectual Property Organization regarding the 
PUblication Boosting Tourism Development Through 
Intellectual Property 21/03/2019 WIPO 12,318.32 0.00 12,700.00 0.00 25,018.32 49% 51%

Jamaica/Global conference on jobs and inclusive 
growth: Small and medium tourism enterprises

Agreement between the UNWTO and the goberment 
of Jamaica for the holding of the 2ª UNWTO Golbal 
Conference on jobs and inclusive Growth 24/01/2019

Ministry of Tourism 
Jamaica 26,304.20 0.00 766.24 0.00 27,070.44 97% 3%

110th Session of the Executive Council in Baku, 
Azerbaijan from 17-19 June 2019

Agreement Betweeun UNWTO and the Governement 
of the Republic of Azerbaijan 22/01/2019 Azerbaijan 105,391.00 0.00 12,181.81 0.00 117,572.81 90% 10%

Bahrain / 109th Executive Council
Agreement between UNWTO and the Government of 
the Kingdom of Bahrain 27/09/2018 Bahrain 54,541.34 0.00 12,870.00 0.00 67,411.34 81% 19%

Co-edition / CELTH & NHTV Breda, "Overtourism" in 
Cities Understanding and Managing Visitor´s Growth

Co-edition Agreement, Centre of Expertise Leisure 
Tourism & Hospitality & NHTV Breda University of 
Applied Sciences 10/08/2018

CELTH & NHTV 
Breda 10,000.00 0.00 5,950.00 0.00 15,950.00 63% 37%

GIZ / (SCSI) - Capacity-Building Prog. on the 
Development of Multi-Destination Tourism (MDT)

Grant Agreement between the World Tourism 
Organization and Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 05/07/2018 GIZ 0.00 10,000.00 3,456.00 0.00 16,471.36 61% 21%

Hunchun Gov´t. 3,015.36 0.00 18%

Fiji / UNWTO Commission for East Asia and The 
UNWTO Commission for South Asia (30th Cap-Csa)

Agreement between the UNWTO and The Goverment 
of The Republic of Fiji 24/05/2018

Ministry of Industry, 
Trade and Tourism 
of Fiji 287,522.00 0.00 30,000.00 0.00 317,522.00 91% 9%

Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de 
España / 108ª Reunion de Consejo Ejecutico de la 
OMT

Acuerdo Internacional Administrativo entre OMT y 
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de 
España 07/05/2018

Min. de Energia y 
Turismo de España 50,345.00 0.00 11,000.00 0.00 61,345.00 82% 18%

The Goverment of The Republic of Turkey / 8th 
UNWTO Silk Road Task Force Meeting

Exchange letter between UNWTO and The Goverment 
of The Republic of Turkey 17/04/2018

Min. of Cult. & Tour. 
Of Turkey 26,730.00 0.00 20,050.00 0.00 46,780.00 57% 43%

Department of Tourism, State Government of Kerala / 
12th UNWTO Asia/Pacific Executive training

Agreement Between UNWTO and The Department of 
Tourism, State Government of Kerala 14/03/2018 DOT - Kerala 46,000.00 0.00 48,565.00 0.00 94,565.00 49% 51%

Co-Edition Agreement / OAS "Tourism and the 
Sustainable Development Goals"

Co-edition Agreement Between UNWTO and The 
General Secretariat of the Organization of American 
States 16/03/2018

Sec. of the Org. of 
American States 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 50% 50%

Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO

Feria Internacional de Turismo (FITUR)

Acuerdo de Colaboración entre La Organización 
Mundial de Turismo y la Feria Internacional de 
Turismo 16/01/2018 FITUR 12,276.00 0.00 12,276.00 0.00 24,552.00 50% 50%

Buenos Aires / WTCF "Estudio Sobre Rendimiento del 
Turismo Urbano"

Acuerdo entre la Organización Mundial de Turismo y 
el ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 14/12/2017

Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos 
Aires 18,177.84 0.00 12,969.31 0.00 31,147.15 58% 42%

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit(GIZ)/ 2nd Global Report on Women 
in Tourism

Grant Agreement between the World Tourism 
Organization and Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 12/12/2017 GIZ 0.00 39,911.00 9,680.00 0.00 49,591.00 80% 20%

Guinée / Renforcement des Capacités en Matière de 
Developpment Turistique

Accord de Coopération entre L'Organisation Mondiale 
du Turisme, et Le Ministère De L´ Hôtellerie et de 
L´Artisanat de la Guinée 10/11/2017 Guinea 7,840.28 0.00 6,888.00 0.00 14,728.28 53% 47%

ETC y la Xunta de Galicia / Seminario sobre temas y 
rutas transnacionales en Santiago de Compostela

Acuerdo entre la OMT y la Comisión Europea de 
Turismo (ETC) y la Xunta de Galicia 25/09/2017 Xunta de Galicia 18,566.76 0.00 3,000.00 0.00 21,566.76 86% 14%

Tianjin Tourism Administration / Workshop
Memorandum of Understanding between UNWTO and 
Tianjin Tourism Administration 29/08/2017

Tianjin Tourism 
Administration 13,700.00 0.00 14,625.00 0.00 28,325.00 48% 52%

Co-Edition Agreement /Globaldit - AM Global Report 
on Inclusive Tourism Destinations

Co-Edition Agreement between UNWTO and 
Desarrollo e Investigaciones Turisticas S.L (Globaldit) 10/08/2017 Globaldit 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 50% 50%

Gobierno de Andorra / 10mo Congreso Mundial de 
Turismo de Nieve y de Montaña Acuerdo entre la OMT y el Gobierno de Andorra 20/06/2017 Andorra 158,800.00 0.00 7,000.00 0.00 165,800.00 96% 4%
Salvador y Honduras 61ª Comision Regional de la 
OMT para las Americas

Acuerdo entre La Organización Mundial de Turismo y 
Los Gobiernos de Salvador y Honduras 30/05/2017 El Salvador 26,204.00 0.00 5,962.00 0.00 40,631.00 64% 15%

Honduras 8,465.00 0.00 21%

Ministère de Gabon / Renforcement des Capacités en 
Matière de Developpment Turistique

Accord de Coopération entre L'Organisation Mondiale 
du Turisme, et Le Ministère De La Promotion, Des 
Investissemntes Prives Du Commerce et de 
L´Industrie du Gabon 29/05/2017 Gabon 10,131.00 0.00 7,368.00 0.00 17,499.00 58% 42%

The Government of The United Arab Emirates 42nd 
Meeting of the UNWTO Regional Commission Middle 
East

Agreement Between UNWTO and The Government of 
The United Arab Emirates 23/04/2017 UAE 89,400.00 0.00 12,750.00 0.00 102,150.00 88% 12%

Co-Edition Agreement / Japan Travel and Tourism Ass       

Co-Edition Agreement Between UNWTO and The 
Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and 
Gurunavi INC 10/04/2017 Gurunavi Inc. 0.00 2,500.00 1,300.00 0.00 3,800.00 66% 34%
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Griffith University / Publication of Managing Growth and 
Sust.Tourism Governance (Working Title)

Co-edition Agreement Between UNWTO and the 
Griffith University 21/03/2017 Griffith University 10,000.00 0.00 20,500.00 0.00 30,500.00 33% 67%

Co-edition Agreement Ostelea School of Tourism & 
Hospitality / Global Report on Sport Tourism

Co-edition Agreement Between UNWTO and Ostelea 
School of Tourism & Hospitality 08/03/2017 Ostelea 0.00 2,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 57% 43%

Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) / 
Papper series, Vol. II Key for Dest. Competitiveness

Co-edition Agreement Between UNWTO and Centro 
de Formación en Turismo (CENFOTUR) 23/12/2016

Centro de Formación 
en Turismo 
(CENFOTUR) 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 3,600.00 50% 50%

The GainingEdge / Regarding the Publication on 
overview of the meetings Industry in Asia

Co-edition Agreement Between UNWTO and the 
GainingEdge 20/12/2016 Gaining Edge 25,000.00 0.00 5,500.00 10,000.00 40,500.00 62% 38%

Casa África / Co-edition Agreement "Enhancing and 
Fostering Tourism Development in the Continent"

Co-edition Agreement Between UNWTO and Casa 
África 17/11/2016 Casa África 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 16,000.00 50% 50%

Ministry of Environment and Tourism, Mongolia/ Silk 
Road Conference on Nomadic Tour.and Sust.Cities

Agreement Between UNWTO and The Ministry of 
Environment and Tourism, Mongolia 12/09/2016 Mongolia 301,500.00 0.00 36,000.00 0.00 337,500.00 89% 11%

Madison MK Experience Marketing/ Coedition 
Agree.:The Global Report on Visitor Experience 
Management

Coedition Agreement Between UNWTO and Madison 
MK Experience Marketing 02/09/2016 Madison MK 0.00 2,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 57% 43%

The Ministry of Culture and Tourism of The Republic 
of Azerbaijan / roundtable on Multicultural Soc.

Agreement Between UNWTO and The Ministry of 
Culture and Tourism of The Republic of Azerbaijan 27/07/2016 Azerbaijan 30,580.00 0.00 483.23 0.00 31,063.23 98% 2%

IGLTA / Regarding The Publication of The 2nd Global 
Report on LGBT Tourism Coedition Agreement Between UNWTO and IGLTA 20/07/2016 IGLTA 11,000.00 0.00 1,500.00 0.00 12,500.00 88% 12%
The Government of Malaysia / Holding of a World 
Tourism Conference 2016

Agreement Between UNWTO and The Government of 
Malaysia 19/07/2016 Malaysia 48,322.00 0.00 5,000.00 0.00 53,322.00 91% 9%

Iranian Culutural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organ.(ICHTO) / 6th Silk Road Task force Meeting

Agreement Between UNWTO and The Iranian 
Culutural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHTO) 22/04/2016 ICHTO 75,395.00 0.00 20,050.00 0.00 95,445.00 79% 21%

Ministry of Culture, Sports and Tourism of Korea/ 10th 
UNWTO Asia/Pacific Executive Training Program

Cooperation Agreement Between UNWTO and The 
Ministry of Culture, Sports and Tourism Republic of 
Korea 23/03/2016 Republic of Korea 253,018.85 0.00 49,225.00 0.00 302,243.85 84% 16%

Asia Pacific Tourism Exchange Center (APTEC) / Co-
Edition Agreement - Sustainable Cruise Tourism

Co-Edition Agreement Between UNWTO and Asia 
Pacific Tourism Exchange Center (APTEC) 19/11/2015 APTEC 29,000.00 3,420.00 3,310.00 0.00 35,730.00 91% 9%
Co-Edition Agreement Between UNWTO and Asia 
Pacific Tourism Exchange Center (APTEC)-Working 
Title 12/05/2016

Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
The Government of Georgia/ 5th Meeting of The 
Technical Advisory Board and 16th Meeting of 
Committee

Agreement Between UNWTO and The Goverment of 
Georgia 02/11/2015 Georgia 17,500.00 0.00 3,000.00 0.00 20,500.00 85% 15%

Gobierno de Andorra / 9º Congreso Mundial de 
Turismo de Nieve y de Montaña

Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y 
el Gobierno de Andorra 25/09/2015 Andorra 156,800.00 0.00 7,000.00 0.00 163,800.00 96% 4%

UNEP / Guidelines For Integrating SCP into tourism 
Master

Letter Of Agreement Between UNWTO and The United 
Nations Enviroment Programme (UNEP) 16/09/2015 UNEP 0.00 17,101.69 22,305.01 0.00 39,406.70 43% 57%
Amendment Nº1 to The Letter Of Agreement Between 
UNWTO and The United Nations Enviroment 
Programme (UNEP) 15/12/2016

ILO / Paper on Tourism and Employment - policies to 
stimulate job creation Cooperation agreement between UNWTO and ILO 25/06/2015 ILO 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 50% 50%
La Agencia de Turismo del Govern de Les Illes 
Balears/ Publicacion conjunta de un Estudio sobre 
Travel Weekly Group / for Connecting Travel

Acuerdo de Coedicion entre La organizacion Mundial 
de Turismo (OMT) y La Agencia de Turismo del 
Govern de Les Illes Balears 08/05/2015

Govern de les Illes 
Balears 6,000.00 0.00 3,700.00 0.00 9,700.00 62% 38%
Jacobs Media Group 95,900.00 0.00 3,800.00 0.00 99,700.00 96% 4%

CASA AFRICA / "Tourism Product: Building Develop. 
in Africa AM Reg. Report Nro 4"

Co-Edition Agreement between UNWTO and CASA 
AFRICA 29/01/2015 Casa Africa 4,000.00 0.00 8,000.00 0.00 12,000.00 33% 67%

EIF / Joint Study EIF-UNWTO. Analysis of Tourism 
Inclusion in the Diagnostic Trade Integr. Studies

Agreement between UNWTO and WTO. Analysis of 
Tourism Inclusion in the Diagnostic Trade Integration 
Studies 01/11/2014

EIF (WTO as Admin 
Agcy.) 0.00 15,739.99 9,444.00 0.00 25,183.99 62% 38%

ILO / Measuring Employment in the Tourism 
Industries: Guide with Best Practices Co-Publication Agreement between UNWTO and ILO. 31/07/2014 ILO 0.00 5,500.00 2,500.00 0.00 8,000.00 69% 31%
F. ACS / Difusión Int. de las Actividades Conjuntas 
Ámbito del Turismo Accesible

Acuerdo de colaboración entre la OMT y la Fundación 
ACS 02/05/2014 Fundación ACS 0.00 9,000.00 6,000.00 0.00 15,000.00 60% 40%

Remarks:
. Contributions as shown in the agreements signed between UNWTO and the donor/s. 
. UNWTO recognizes donated services as per IPSAS in the Financial Statements in accordance with UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair value shown in the agreements or supporting 
documentation provided at the time of the agreement signing, ii) donated travel based on the fair value calculated at the time of issuing the corresponding regular staff travel authorizations which is considered a more reliable fair value 
calculation than the one shown in the agreements. Donated travel to personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair value cannot be reliably measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and 
travel, i.e. expendable goods and other services, are not recognized in the Financial Statements.
. Includes adjustments for the periods 2014-2019.
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Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 December 2020
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
Total 15,798,046.28 3,080,884.14 18,878,930.42

Full Members 14,206,288.91 2,541,459.29 16,747,748.20
Budgetary Contributions 14,119,303.91 2,524,749.29 16,644,053.20

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20 731,645.66 333.25 731,978.91
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria - 0.00 0.00 0.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola - 0.00 0.00 0.00
Argentina 20 0.00 4,846.34 4,846.34
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 0.00 33,419.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin - 0.00 0.00 0.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-20 446,599.57 35,925.00 482,524.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana - 0.00 0.00 0.00
Brazil 20 0.00 221,423.30 221,423.30
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 20 0.00 27,850.00 27,850.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-20 836,331.78 27,850.00 864,181.78
Cambodia  84-92 225,187.68 0.00 225,187.68
Cameroon 17-20 89,311.33 33,419.00 122,730.33
Cape Verde - 0.00 0.00 0.00
Central African Republic 07-20 308,314.20 27,850.00 336,164.20
Chad 12-20 211,192.56 27,850.00 239,042.56
Chile 20 0.00 111,399.00 111,399.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 19-20 8,614.63 22,389.09 31,003.72
Comoros 20 0.00 25,065.00 25,065.00
Congo 19-20 33,419.00 33,419.00 66,838.00
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire - 0.00 0.00 0.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba - 0.00 0.00 0.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19 27,850.00 0.00 27,850.00
Democratic Republic of the Congo 19-20 27,845.00 27,850.00 55,695.00
Djibouti 03-20 380,220.00 25,065.00 405,285.00
Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00
Ecuador 20 0.00 6,447.12 6,447.12
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador - 0.00 0.00 0.00
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Equatorial Guinea 13-15, 17-20 189,948.00 41,811.00 231,759.00
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18, 20 55,566.00 33,267.00 88,833.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-20 269,569.56 55,700.00 325,269.56
Gambia 99-05, 08-10, 13, 20 222,292.51 27,850.00 250,142.51
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 19-20 11,738.93 33,419.00 45,157.93
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-20 293,915.01 27,850.00 321,765.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-20 584,992.55 27,850.00 612,842.55
Haiti 18, 20 596.67 27,850.00 28,446.67
Honduras 20 0.00 33,419.00 33,419.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia 20 0.00 159,682.00 159,682.00
Iran, Islamic Republic of 19-20 20,466.00 100,895.00 121,361.00
Iraq 92-06, 12, 20 1,682,696.88 50,448.00 1,733,144.88
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan - 0.00 0.00 0.00
Jordan 20 0.00 859.77 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya - 0.00 0.00 0.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98 34,309.21 0.00 34,309.21
Kyrgyzstan 97-10, 12-15, 20 401,737.12 10,465.69 412,202.81
Lao People's Democratic Republic 91-95, 04 105,484.12 0.00 105,484.12
Lebanon - 0.00 0.00 0.00
Lesotho - 0.00 0.00 0.00
Liberia 12-20 211,199.00 27,850.00 239,049.00
Libya 14-20 358,431.00 61,827.00 420,258.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19 80,804.44 0.00 80,804.44
Malawi 11-20 233,973.99 27,850.00 261,823.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives - 0.00 0.00 0.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-20 709,496.46 27,850.00 737,346.46
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 0.00 222,798.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19 2,139.00 0.00 2,139.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique 20 0.00 27,850.00 27,850.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia - 0.00 0.00 0.00
Nepal 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
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Nicaragua 09 17,103.04 0.00 17,103.04
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-20 680,132.81 27,850.00 707,982.81
Nigeria 15-17, 20 80,907.74 11,547.57 92,455.31
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20 40,329.01 50,129.00 90,458.01
Palau - 0.00 0.00 0.00
Panama 19-20 1,095.09 66,535.00 67,630.09
Papua New Guinea - 0.00 0.00 0.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru 18-20 43,504.54 39,246.16 82,750.70
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda 19-20 27,750.00 27,850.00 55,600.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-20 627,590.65 16,710.00 644,300.65
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 18-20 47,688.10 29,939.00 77,627.10
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20 805,998.12 27,850.00 833,848.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20 0.00 27,850.00 27,850.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20 521,451.18 35,925.00 557,376.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20 432,183.21 50,865.00 483,048.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste - 0.00 0.00 0.00
Togo 05-06, 19 41,044.83 0.00 41,044.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-20 673,031.40 50,129.00 723,160.40
Uganda 98-00, 02-04, 10-12, 15-18 285,146.96 0.00 285,146.96
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00
United Republic of Tanzania 20 0.00 35,925.00 35,925.00
Uruguay 02-03, 20 89,577.22 75,752.00 165,329.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20 164,998.00 26,613.00 191,611.00
Venezuela 16, 18-20 215,719.27 114,348.00 330,067.27
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Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-20 419,295.45 33,419.00 452,714.45
Zambia - 0.00 0.00 0.00
Zimbabwe 19-20 30,890.43 28,625.00 59,515.43

Extrabudgetary Contributions 86,985.00 16,710.00 103,695.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20 0.00 16,710.00 16,710.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 49,166.00 25,065.00 74,231.00
Aruba 19-20 25,065.00 25,065.00 50,130.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18 24,101.00 0.00 24,101.00

Affiliate Members 562,639.54 507,901.51 1,070,541.05
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 59,525.00 6,458.34 65,983.34

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malawi June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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 2020ل/دیسمبر كانون األو 31المال المتداول في لصندوق رأس   المستحقةشتراكات بیان اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of contributions due to the Working Capital Fund 
at 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Total 5,612.35

Comoros 1,202.05
Liberia 1,242.15
Palau 835.50
Somalia 1,338.95
Vanuatu 993.70
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 2020كانون األول/دیسمبر   31المساھمات الطوعیة المستلمة خالل الفترة المنتھیة في : الخامسالمرفق 

 

Voluntary contribution received
for the year ended 31 December 2020
Euros

Project Donor Curr Amount EUR 1

Total 2 1,841,757.69
Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 261,972.48
Regional Support Office of Asia Pacific VC Japan Tourism Agency JPY 31,234,000.00 255,967.32
Tourism Plan for Ice and Snow Industry 2 Heilongjiang Provincial Tourism 

Administration
EUR 178,054.00

Para el Desarollo de los ODS, Reto Demográfico y Tursimo 
Rural

Spain EUR 150,000.00

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

Promoting sustainable food consumption and production 
patterns through integrated tools, advocacy

GTI Secretariat/UNDP USD 100,000.00 85,500.00

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achieving the 
Sustainable Development Goals

Japan International Cooperation 
Agency

EUR 85,000.00

For the Evaluation of Tourism Statistics System Saudi Arabia USD 100,000.00 83,700.00
Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries 
in Asia

Republic of Korea EUR 75,237.75

La 42ª Sesión Plenaria de Miembros Afiliados de la OMT Madrid Destino Cultura Turismo y 
Negocio S.A.

EUR 72,036.68

Strengthening the National System of Tourism Statistics and 
Developing a TSA

Seychelles USD 79,621.00 71,340.42

Una Misión de Asistencia Técnica de la OMT Angola EUR 61,854.63
The Second UNWTO Tourism Start-up Competition Portugal EUR 50,000.00
El Plan de Trabajo Sobre Innovación y Transformación Digital 
2020

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 50,000.00

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

UNDP USD 33,710.00 30,103.03

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme République Démocratique du 
Congo

USD 24,553.70 22,000.12

Updating of the Tourism Master Plan Luxembourg Agency for 
Development Cooperation

EUR 21,340.00

For the Sponsorship of UNWTO/Fitur Gala Dinner Spring Healthcare Services AG EUR 20,000.00
Contribution Agreement Between The International Trade Center 
and UNWTO

International Trade Centre USD 20,170.00 17,023.48

Needs Assessment and Formulation of Project Document in 
Ethiopia

UNDP Ethiopia USD 16,874.00 15,119.10

Investour-UNWTO Sponsorships EUR 21,400.00
Steward International EUR 10,000.00
Institución Ferial de Canarias EUR 8,000.00
Facility Concept EUR 3,400.00

Junior Professional Officer (JPO) Programme UNDP USD 4,803.80 4,424.30
Remarks:

2 Include adjustment of contribution received in 2019.

1 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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 الرصید المتوافر في صندوق رأس المال المتداول والسلفة إلى المیزانیة العامة: السادس المرفق 

 2020دیسمبر / األول كانون 31 بتاریخالمتوافر في صندوق رأس المال المتداول  الرصید 

 

 2020كانون األول/دیسمبر  31صندوق رأس المال المتداول بتاریخ  النقدي ورصید المیزانیة العادیة وسلفةالرصید 

 

 

 

 

 

 

 

Working Capital Fund available balance
at 31 December 2020
Euros
Balance at 01/01/2020 2,800,263.67
Movements during the year 
   Additions: 1,789,879.20
      New Members3 1,234.20
      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years1 0.00

Allocation1,2 1,788,645.00
   Less: 0.00
      Members which have left the Organization 0.00
      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions1 0.00
Balance at 31/12/2020 4,590,142.87
Remarks:
1 Part of intersegment transactions.
2 CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1.
3 Includes a 2018 adjustment.

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2020
Euro

2020 % 2019 %
Approved budget 14,899,000.00 100.00 13,994,000.00 100.00
Budgetary income 11,895,474.20 79.84 11,480,537.36 82.04

Assessed contributions 11,158,456.35 74.89 11,336,537.36 81.01
Amount spent from the allocations approved by the GA 737,017.85 4.95 144,000.00 1.03

Allocation from accumulated surplus - RB 537,017.85 3.60 0.00
Allocation from accumulated surplus - Publications store 200,000.00 1.34 144,000.00 1.03

Budgetary expenditure -11,978,449.59 -80.40 -11,808,123.32 -84.38
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -82,975.39 -327,585.96
Arrear contributions receipts in the financial year 1,646,708.37 11.05 2,260,230.69 16.15

0.00 - 0.00WCF advance to the RB
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 2020كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  تكالیف دعم المشاریع وتحركات مشاریع المبادرات للسنة المنتھیة: السابع المرفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the year ended 31 December 2020
Euros

Description
Net assets 
01/01/2020 Movements

Net assets 
31/12/2020

Assets & 
reconciling 

items
Actual amounts 

31/12/2020
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2020

PSC and Initiative projects
Project support cost projects 1 866,947.49 62,983.71 929,931.20 0.00 929,931.20 218,092.91 711,838.29
Initiative projects 2 167,092.52 -4,748.43 162,344.09 0.00 162,344.09 26,547.40 135,796.69

Project Reserve Fund Pool 4.71 -4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRF-EU Horizon 2020 3 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 56,092.61 -399.60 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 107,995.20 -4,344.12 103,651.08 0.00 103,651.08 26,547.40 77,103.68

PRF-TECO 4 66,800.05 -4,344.12 62,455.93 0.00 62,455.93 26,547.40 35,908.53
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:
1 DRF Annex III.
2

3 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
4 PRF-TECO (Project reserve fund – Technical Cooperation).
5

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the agreement or 
subsequent agreement with the donor (CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) rev.1). 

Actual amounts include 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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 تقاریر الصنادیق الفرعیة : الثامنالمرفق 

 2020كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  بیان الوضع المالي بحسب الصنادیق الفرعیة

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial position by sub-funds
at 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds MDTF

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

24,687,533.83 10,130,283.78 357,214.92 177,553.77 101,888.13 -3,475,437.40 31,979,037.03
24,021,952.34 10,079,345.16 357,214.92 177,553.77 101,888.13 -3,475,437.40 31,262,516.92
16,195,311.55 6,144,069.22 56,433.81 177,553.77 81,513.13 0.00 22,654,881.48

30,920.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,920.88
4,741,466.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,741,466.45

0.00 3,227,968.40 167,586.56 0.00 20,375.00 0.00 3,415,929.96
216,989.17 31,214.62 0.00 0.00 0.00 0.00 248,203.79

2,837,264.29 676,092.92 133,194.55 0.00 0.00 -3,475,437.40 171,114.36

665,581.49 50,938.62 0.00 0.00 0.00 0.00 716,520.11
132,594.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,594.99
201,253.91 5,599.64 0.00 0.00 0.00 0.00 206,853.55
328,564.05 45,338.98 0.00 0.00 0.00 0.00 373,903.03

3,168.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.54

24,687,533.83 10,130,283.78 357,214.92 177,553.77 101,888.13 -3,475,437.40 31,979,037.03
39,479,156.86 4,940,798.48 61,251.98 150,000.00 101,888.13 -3,475,437.40 41,257,658.05
6,457,312.03 4,939,628.68 61,251.98 150,000.00 101,888.13 -3,475,437.40 8,234,643.42

984,791.35 129,933.06 10,125.46 0.00 0.00 0.00 1,124,849.87
697.65 71,429.84 0.00 0.00 0.00 0.00 72,127.49

555,674.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555,674.77
1,426,365.79 4,043,567.22 25,637.39 150,000.00 101,875.00 0.00 5,747,445.40

386,745.81 162,579.95 0.00 0.00 0.00 0.00 549,325.76
3,103,036.66 532,118.61 25,489.13 0.00 13.13 -3,475,437.40 185,220.13

33,021,844.83 1,169.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33,023,014.63
33,021,844.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,021,844.83

0.00 1,169.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,169.80

-14,791,623.03 5,189,485.30 295,962.94 27,553.77 0.00 0.00 -9,278,621.02
-21,182,958.70 5,189,485.30 295,962.94 27,553.77 0.00 0.00 -15,669,956.69

6,391,335.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,391,335.67
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

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

Non-current assets
Investments

Advance receipts and deferred liabilities

Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable
Employee benefits

Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits

Reserves

Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)
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 2020كانون األول/دیسمبر  31 للسنة المنتھیة في بحسب الصنادیق الفرعیة المالي بیان األداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial performance by sub-funds
for the year ended 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,456,423.45 1,679,477.97 65,379.24 -242,158.11 17,959,122.55
14,596,841.01 0.00 0.00 0.00 14,596,841.01

0.00 1,033,827.55 65,260.75 0.00 1,099,088.30
318,777.00 0.00 0.00 0.00 318,777.00

1,540,805.44 645,650.42 118.49 -242,158.11 1,944,416.24

17,039,904.46 2,511,579.11 97,323.37 -242,158.11 19,406,648.83
13,105,737.52 1,160,728.42 66,957.48 0.00 14,333,423.42

205,662.26 49,881.88 0.00 0.00 255,544.14
319,444.01 38,720.07 0.00 0.00 358,164.08

1,808,969.24 533,382.65 0.00 0.00 2,342,351.89
79,628.80 389,133.71 30,297.61 0.00 499,060.12

133,867.53 15,941.88 0.00 0.00 149,809.41
1,386,595.10 323,790.50 68.28 -242,158.11 1,468,295.77

-583,481.01 -832,101.14 -31,944.13 0.00 -1,447,526.28
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Supplies, consumables and running costs
Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Travel

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and 
Other revenues

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
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العام  حتیاطياال:  التاسعالمرفق   الصندوق  تحّركات  ضمن  العادیة  المیزانیة  في  المدرجة  غیر  والمشاریع  للسنة   وغیره 
 2020كانون األول/دیسمبر  31المنتھیة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the year ended 31 December 2020
Euros

Description
Net assets 
01/01/2020 Movements

Net assets 
31/12/2020

Assets & 
reconciling 

items
Actual amounts 

31/12/2020
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2020

Reserves
Replacement reserve projects  1 1,243,097.50 127,502.30 1,370,599.80 244,448.74 1,126,151.06 0.00 1,126,151.06

Infrastructure ICT 180,810.53 -2,230.74 178,579.79 33,647.86 144,931.93 0.00 144,931.93
IPSAS 1,062,286.97 -70,266.96 992,020.01 210,800.88 781,219.13 0.00 781,219.13
HQ infrastructure improvement 2 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Working Capital Fund 2,800,263.67 1,789,879.20 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87
Special reserve for contingency project 3 445,707.12 -15,114.12 430,593.00 105,173.04 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 42,807.48 -5,429.16 37,378.32 37,378.32 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 77,479.68 -9,684.96 67,794.72 67,794.72 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -25,483,004.28 -5,959,276.45 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73
After Service Employee Benefit -25,483,004.28 -5,959,276.45 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73

Non-Regular Budget projects 4 2,911,697.55 -659,083.90 2,252,613.65 64,011.67 2,188,601.98 286,799.36 1,901,802.62
Publications Store 1,460,663.12 107,871.10 1,568,534.22 30,920.88 1,537,613.34 180,402.48 1,357,210.86
Affiliate Members Programme of Work 484,647.68 105,090.67 589,738.35 3,437.84 586,300.51 106,396.88 479,903.63
Security at HQ - allocation 94,574.68 -6,426.84 88,147.84 29,652.95 58,494.89 0.00 58,494.89
Misc. revenue project pool 871,812.07 -865,618.83 6,193.24 0.00 6,193.24 0.00 6,193.24

Remarks:
1 Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b). ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b.


2 A Secretary-General proposal will be presented in a future session of the EC.
3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 Regional Support Office of Asia Pacific (RSOAP) is disclosed as a VC project from 31/12/2019 onwards.
6

Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document CE/104/7(a). iii) New 
Website & CRM: CE/DEC/1(c) in document CE/100/5(a) and CE/DEC/2(CVI) in document A/22/10(III)(b).
Lobby and floor reforms were capitalized (registered as assets) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation (not fully depreciated in 2019) though 
the “funds” of the projects would have been already utilised.

Actual amounts include 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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 :المختصرة األسماء

 

A/RES: General Assembly Resolution  
AAL: Accumulated Annual Leave 
ASEB: After-Service Employee Benefits 
ASHI: After Service Health Insurance 
BOE: Boletín Oficial de Estado 
CE/DEC: Executive Council Decision 
CEB: Chief Executives Board 
CJI: Control, Joint Control and Influence 
COVID-19: Coronavirus disease 2019 
DBO: Defined Benefit Obligation 
DFR: Detailed Financial Rules 
DSA: Daily Subsistence Allowance 
EA: External Auditors  
EC: Executive Council 
EoSB: End of Service Benefits  
EUR: Euro 
FIT: Fund In Trust  
FR: Financial Regulations 
FS: Financial Statements 
GA: General Assembly 
GF: General Fund 
IA: Intangible Assets 
ICC: International Computing Centre 
ILOAT: International Labour Organization Administrative Tribunal 
IPSAS: International Public Sector Accounting Standards 
IPSASB: International Public Sector Accounting Standards Board 
IT: Information Technology 
IUOTO: International Union of Official Travel Organizations 
IUOTPO: International Union of Official Tourist Propaganda Organizations 
JIU: Joint Inspection Unit 
JPY: Japanese yen 
M: Million 
OIOS: Office for the Internal Oversight 
OS: Other Services 
PAYG: Pay-as-you-go approach 
PoWS: Programme of Work Services  
PPE: Property, Plant and Equipment 
PRF: Project Reserve Fund  
PSC: Project Support Costs 
RB: Regular Budget 
RSOAP: UNWTO Regional Support Office for Asia and the Pacific 
SG: Secretary-General 
STEP: Sustainable Tourism-Eliminating Poverty 
TP: Transfers Payable 
UN: United Nations 
UNBoA: United Nations Board of Auditors 
UNDP: United Nations Development Programme 
UNFBN: United Nations Finance and Budget Network 
UNJSPF: United Nations Joint Staff Pension Fund 
UNORE: UN Operational Exchange Rate 
UNTFAS: UN Task Force Accounting Standards 
UNWTO: World Tourism Organization
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USD: United States dollar 
VAT: Value Added Tax 
VC / VCF: Voluntary Contributions / Voluntary Contributions Fund 
WCF: Working Capital Fund 
WG: Working Group 
WTO: World Tourism Organization  
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وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة   -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 



 
A/24/5(b) rev.1 

 

 
 
 

Annex III.A.1:  2021 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 31 March 2021
Euros
Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000
A Member Relations 10 6 1,654,000 665,000 2,319,000 A Member Relations 11 6 1,784,000 665,000 2,449,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000 A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000 B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000
B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000

C Support - Direct to Members 14 10 2,773,000 839,000 3,612,000 C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000
C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000 C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000
C02 Management 9 6 1,887,000 534,000 2,421,000 C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000
C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000 C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,428,000 1,950,000 5,378,000 D Support - Indirect to Members 12 25 3,035,000 1,950,000 4,985,000
D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000
D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000
D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000 D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,200,000 700,000 2,900,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 14 1,866,000 700,000 2,566,000

Remarks:
1 P posts include P and above posts
2

3

106 106

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, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the 
Secretary-General proposal of structure modification.

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, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b).
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Annex III.A.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 31 March 2021
Euros

Approved income / 
Original budget1

Plan of income and 
expenditure

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)

Budgetary difference 0 0 -4,329,722
Budgetary income 15,197,000 12,600,000 7,502,673.51

Contributions from Full and Associate Members 13,321,000 10,000,000 5,971,204.07
Full Members 13,076,000 9,790,000 5,833,253.07
Associate Members 245,000 210,000 137,951.00

Other income sources 1,876,000 1,300,000 1,004,966
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance 537,000 537,000 537,017.85
Allocation from Publication store accumulated surplus 200,000 200,000 200,000.00
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000 104,000 103,569.50
Affiliate Members 1,035,000 459,000 164,378.50

Arrear contributions 1,300,000 526,504
Full Members 1,220,000 504,221
Affiliate Members 80,000 22,283.00

Budgetary expenditure 15,197,000 12,600,000 11,832,395
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, its structure updates 
approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Annex III.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. 
The ICSC promulgated salary scales 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 2021 referred to annual salaries and 1 February 
2021 referred to the annual pensionable remuneration. 

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 Madrid 
consumer price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is 
positive following the ICSC methodology. The ICSC promulgated a revised scale for staff 
in the General Service category effective 1 October 2019. 
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Annex III.B.1: Provisional interim Financial Statements for the period 
ended 31 March 2021 

 

  

Statement of financial position - provisional
at 31 March 2021
Euros

31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020

Assets 43,310,292 39,230,766 31,979,037
Current Assets 42,629,976 38,393,496 31,262,516
Cash and cash equivalents 25,477,161 24,594,435 22,654,881
Inventories 30,921 33,336 30,921
Members assessed contributions receivable, net 12,658,312 11,984,180 4,741,466
Other contributions receivables, net 4,061,130 1,401,212 3,415,930
Other receivables, net 289,497 244,909 248,204
Other current assets 112,955 135,424 171,114

Non-current assets 680,316 837,270 716,521
Investments 132,595 196,580 132,595
Property, plant and equipment 197,052 228,553 206,854
Intangible assets, net 347,501 408,968 373,903
Other non-current assets 3,168 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 43,310,292 39,230,766 31,979,037
Liabilities 41,217,245 32,217,505 41,257,658
Current Liabilities 7,835,261 4,635,851 8,234,643
Payables and accruals 1,022,455 1,427,197 1,124,850
Transfers payable 93,250 120,727 72,127
Employee benefits 535,747 105,122 555,675
Advance receipts 5,628,064 2,477,023 5,747,445
Provisions 552,649 502,390 549,326
Other current liabilities 3,096 3,392 185,220

Non-current Liabilities 33,381,984 27,581,654 33,023,015
Employee benefits 33,380,838 27,576,073 33,021,845
Other non-current liabilities 1,146 5,581 1,170

Net Assets/Equity 2,093,047 7,013,261 -9,278,621
Accumulated surplus/(deficit) -4,298,289 2,523,357 -15,669,957
Reserves 6,391,336 4,489,904 6,391,336
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Statement of financial performance - provisional
for the year ended 31 March 2021
Euros

31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020
Revenues 15,351,284 17,959,123 15,596,393
Members assessed contributions 14,617,443 14,596,841 14,599,626
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 219,735 1,099,088 205,178
Publications revenue, net of discounts and returns 56,229 318,777 60,427
Changes in currency exchange differences 82,064 0 0
Other revenues 375,813 1,944,417 731,162

Expenses 3,996,397 19,406,649 4,277,746
Wages, salaries and employee benefits 3,372,988 14,333,423 3,311,378
Grants and other transfers 51,495 255,544 2,220
Travel 32,972 358,164 125,530
Supplies, consumables and running costs 493,432 2,342,352 721,249
Changes in currency exchange differences 0 499,060 77,842
Depreciation, amortization and impairment 36,204 149,809 36,158
Other expenses 9,306 1,468,297 3,369

Surplus/(deficit) for the year 11,354,887 -1,447,526 11,318,647
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Annex III.C.1:  Statement of contributions due to the General Fund at 
31 March 2021 

 

Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 March 2021
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Total 18,335,859.83 8,383,590.60 26,719,450.43

Full Members 16,267,411.17 7,257,025.93 23,524,437.10
Budgetary Contributions 16,163,716.17 7,240,315.93 23,404,032.10

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20 731,978.91 27,850.00 759,828.91
Albania 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Algeria 21 0.00 57,190.00 57,190.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola 21 0.00 54,232.00 54,232.00
Argentina 20-21 4,846.34 167,098.00 171,944.34
Armenia 21 0.00 42,914.00 42,914.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan 21 0.00 54,232.00 54,232.00
Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20-21 33,419.00 33,419.00 66,838.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-21 482,524.57 38,619.00 521,143.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Brazil 20-21 221,423.30 254,302.00 475,725.30
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-21 864,181.78 27,850.00 892,031.78
Cambodia  84-92, 21 225,187.68 42,914.00 268,101.68
Cameroon 17-21 122,730.33 33,419.00 156,149.33
Cape Verde 21 0.00 257.62 257.62
Central African Republic 07-21 336,164.20 27,850.00 364,014.20
Chad 12-21 239,042.56 27,850.00 266,892.56
Chile 21 0.00 111,399.00 111,399.00
China 21 0.00 356,477.00 356,477.00
Colombia 19, 21 8,350.98 97,274.00 105,624.98
Comoros 20-21 25,065.00 25,065.00 50,130.00
Congo 19-21 63,689.02 33,419.00 97,108.02
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 21 0.00 32,184.00 32,184.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba 21 0.00 66,840.00 66,840.00
Cyprus 21 0.00 66,840.00 66,840.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Democratic Republic of the Congo 19-21 55,695.00 27,850.00 83,545.00
Djibouti 03-21 405,285.00 25,065.00 430,350.00
Dominican Republic 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Ecuador 20-21 6,447.12 64,369.00 70,816.12
Egypt 21 0.00 95,316.00 95,316.00
El Salvador 21 0.00 50,129.00 50,129.00
Equatorial Guinea 13-15, 17-21 231,759.00 44,947.00 276,706.00
Eritrea 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Ethiopia 17-18, 20-21 88,833.00 33,419.00 122,252.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Gabon 15-21 325,269.56 55,700.00 380,969.56
Gambia 99-05, 08-10, 13, 20-21 250,142.51 27,850.00 277,992.51
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 19-21 45,157.93 33,419.00 78,576.93
Greece 21 0.00 211,659.00 211,659.00
Guatemala 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-21 321,765.01 27,850.00 349,615.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-21 612,842.55 27,850.00 640,692.55
Haiti 18, 20 28,446.67 0.00 28,446.67
Honduras 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia 20-21 159,682.00 167,098.00 326,780.00
Iran, Islamic Republic of 19-21 121,361.00 108,462.00 229,823.00
Iraq 92-06, 12, 20-21 1,733,144.88 54,232.00 1,787,376.88
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan 21 0.00 356,477.00 356,477.00
Jordan 20-21 859.77 66,840.00 67,699.77
Kazakhstan 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Kenya - 0.00 0.00 0.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98, 21 34,309.21 142,974.00 177,283.21
Kyrgyzstan 97-10, 12-15, 20-21 412,202.81 27,850.00 440,052.81
Lao People's Democratic Republic 91-95, 04, 21 105,484.12 32,184.00 137,668.12
Lebanon 21 0.00 78,417.00 78,417.00
Lesotho 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-21 239,049.00 27,850.00 266,899.00
Libya 14-21 420,258.00 57,190.00 477,448.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 21 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-21 261,823.99 27,850.00 289,673.99
Malaysia 21 0.00 12,058.00 12,058.00
Maldives 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Mali 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Malta 21 0.00 50,129.00 50,129.00
Mauritania 79-05, 16-19, 21 704,497.44 27,850.00 732,347.44
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 222,798.00 0.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19, 21 2,139.00 33,419.00 35,558.00
Montenegro 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Morocco 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Mozambique 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Myanmar 21 0.00 35,762.00 35,762.00
Namibia 21 0.00 50,129.00 50,129.00
Nepal 19-21 55,700.00 27,850.00 83,550.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 09, 21 17,103.04 33,419.00 50,522.04
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-21 707,982.81 27,850.00 735,832.81
Nigeria 15-17, 20-21 92,455.31 54,232.00 146,687.31
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-21 90,458.01 50,129.00 140,587.01
Palau - 0.00 0.00 0.00
Panama 21 0.00 71,025.70 71,025.70
Papua New Guinea 21 0.00 17,444.00 17,444.00
Paraguay 21 0.00 42,914.00 42,914.00
Peru 20-21 23,120.60 75,752.00 98,872.60
Philippines 21 0.00 75,752.00 75,752.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Romania 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Russian Federation 21 0.00 254,302.00 254,302.00
Rwanda 21 0.00 27,750.00 27,750.00
Samoa 21 0.00 16,710.00 16,710.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-21 644,300.65 16,710.00 661,010.65
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21 0.00 17,354.03 17,354.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles 21 0.00 16,710.00 16,710.00
Sierra Leone 83-00, 03-21 833,848.12 27,850.00 861,698.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
South Africa 21 0.00 142,974.00 142,974.00
Spain 21 0.00 356,477.00 356,477.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20 540,995.18 0.00 540,995.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-21 483,048.21 47,050.00 530,098.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand 21 0.00 214,571.00 214,571.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 21 0.00 3,968.35 3,968.35
Togo 05-06, 19, 21 41,044.83 27,850.00 68,894.83
Trinidad and Tobago 21 0.00 66,840.00 66,840.00
Tunisia 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Turkey 21 0.00 222,798.00 222,798.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-20 723,160.40 50,129.00 773,289.40
Uganda 98-00, 02-04, 10-12, 15-18, 21 285,146.96 1,420.90 286,567.86
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates 21 0.00 211,659.00 211,659.00
United Republic of Tanzania 20-21 35,925.00 38,619.00 74,544.00
Uruguay 02-03, 20-21 165,329.22 75,752.00 241,081.22
Uzbekistan 21 0.00 35,762.00 35,762.00
Vanuatu 10-17, 20-21 191,611.00 27,850.00 219,461.00
Venezuela 16, 18-21 330,067.27 122,924.00 452,991.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-21 452,714.45 33,419.00 486,133.45
Zambia 21 0.00 6,826.33 6,826.33
Zimbabwe 19-21 59,515.43 27,850.00 87,365.43

Extrabudgetary Contributions 103,695.00 16,710.00 120,405.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 16,710.00 16,710.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 50,347.44 106,573.00 156,920.44
Aruba 19-21 50,130.00 25,065.00 75,195.00
Flemish Community of Belgium 21 0.00 56,443.00 56,443.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18, 21 217.44 25,065.00 25,282.44
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Affiliate Members 978,491.05 1,016,866.69 1,995,357.74
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 119,183.34 3,124.98 122,308.32

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malaw i June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egy pt July
Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botsw ana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Annex III.C.2:  Arrear contributions received from Members due to the 
General Fund for the period ended 31 March 2021 

 

  

Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 31 March 2021
Euros

Members Contribution year 31/03/2021
Total 543,070.59

Full Members 504,220.59
Chile 20 111,399.00
Colombia 19-20 22,652.74
Congo 19 3,148.98
Honduras 20 33,419.00
Mauritania 79, 20 32,849.02
Panama 19-20 67,630.09
Peru 18-20 59,630.10
Rwanda 19-20 55,600.00
Senegal 18-20 77,627.10
Sudan 89 16,381.00
Puerto Rico 18 23,883.56

Affiliate Members 18-20 38,850.00
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Annex III.C.3: Reserves, other and non-RB projects within the GF 
movements for the period ended 31 March 2021 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 31 March 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/03/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/03/2021 5
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

31/03/2021
Reserves

Replacement reserve projects  1 1,370,599.80 -17,933.67 1,352,666.13 226,515.07 1,126,151.06 0.00 1,126,151.06
Infrastructure ICT 178,579.79 -366.93 178,212.86 33,280.93 144,931.93 0.00 144,931.93
IPSAS 992,020.01 -17,566.74 974,453.27 193,234.14 781,219.13 0.00 781,219.13
HQ infrastructure improvement 2 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Working Capital Fund 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87
Special reserve for contingency project 3 430,593.00 -3,778.53 426,814.47 101,394.51 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 37,378.32 -1,357.29 36,021.03 36,021.03 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 67,794.72 -2,421.24 65,373.48 65,373.48 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -31,442,280.73 -410,514.26 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99
After Service Employee Benefit -31,442,280.73 -410,514.26 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99

Non-Regular Budget projects 4 2,252,613.65 529,099.32 2,781,712.97 62,404.96 2,719,308.01 234,494.73 2,484,813.28
Publications Store 1,568,534.22 244,182.08 1,812,716.30 30,920.88 1,781,795.42 155,061.15 1,626,734.27
Affiliate Members Programme of Work 589,738.35 267,014.40 856,752.75 3,437.84 853,314.91 79,433.58 773,881.33
Security at HQ - allocation 88,147.84 -1,606.71 86,541.13 28,046.24 58,494.89 0.00 58,494.89
Misc. revenue project pool 6,193.24 19,509.55 25,702.79 0.00 25,702.79 0.00 25,702.79

Remarks:
1 Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b). ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b.


2 A Secretary-General proposal will be presented in a future session of the EC.
3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5

Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document CE/104/7(a). 
iii) New Website & CRM: CE/DEC/10(c) in document CE/100/5(a) and A/RES/690(XXII) in document A/22/10(III)(b) (also as CE/DEC/2(CVI) in document CE/106/2(a)).
Lobby and floor reforms were capitalized ( registered as assets ) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation ( not fully depreciated 
in 2019 ) though the “funds” of the projects would have been already utilised.

Actual amounts include 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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Annex III.C.4: IT financial management information system (Athena) main 
proposed enhancements 
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Annex III.C.5: Voluntary and miscellaneous project contributions received 
for the period ended 31 March 2021 

 

  

Voluntary and miscellaneous project contributions received
for the period ended 31 March 2021
Euros
Project Donor Curr Amount EUR 1

Total 692,097.49
Voluntary contribution 677,117.49

Dans le processus d'actualisation du système d’octroi des 
agréments, licences et classement

Benin USD 363,829.00 299,795.10

Data Collection Survey on Recovery of Tourism affected by COVID-
19

JICA-Japan 
International 

EUR 230,705.20

Improving and Strengthening the Nat´l. Tourism Stat. Sys. and 
Compilation of a Tourism Satellite Acc

Sri Lanka USD 67,100.00 56,162.71

Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 61,971.00 51,064.10

Patrocinio Cena Ministerial Institución Ferial de 
Madrid (IFEMA)

EUR 30,000.00 30,000.00

UNWTO Tourism Innovation Hubs Network Wakalua Innovation 
Hub S.L.U.

EUR 5,000.00

UNWTO/JTB Initiative JTB Corporation EUR 3,865.50
UNDP / JPOs UNDP USD 627.10 524.88

Miscellaneous project contribution 14,980.00
Provision of ad hoc legal advisory services - LGCO EUR 14,980.00

Remarks:
1 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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Annex III.C.6: In-kind contributions received for the period ended 31 
March 2021 

 

In-kind contributions received
for the period ended 31 March 2021
Euros
Donor Project Total
Total 265,324.56

Use of conference facilities and premise 253,725.83
Spain Headquarter premise 233,772.53
Spain Celebración de la 113ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT 15,000.00
International T rade Centre Geneva premise 4,953.30

Donated travel 11,598.73
Morocco 7,049.38
Saudi Arabia 4,329.00
Donors with contribution below EUR 4,000 220.35
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Annex III.C.7: Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) 
movements for the period ended 31 March 2021 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 31 March 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/03/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/03/2021 5
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

31/03/2021
PSC and Initiative projects

Project support cost projects 1 929,931.20 -27,283.17 902,648.03 0.00 902,648.03 191,872.37 710,775.66
Initiative projects 2 162,344.09 -2,661.34 159,682.75 0.00 159,682.75 23,892.66 135,790.09

PRF-EU Horizon 2020 3 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 103,651.08 -2,661.34 100,989.74 0.00 100,989.74 23,892.66 77,097.08

PRF-TECO 4 62,455.93 -2,661.34 59,794.59 0.00 59,794.59 23,892.66 35,901.93
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:
1 DRF Annex III.
2

3 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
4 PRF-TECO (Project reserve fund – Technical Cooperation).
5

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the 
agreement or subsequent agreement with the donor (CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) rev.1). 

Actual amounts include 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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Annex III.C.8: Projects with UNWTO and donors’ contributions for the period ended 31 March 2021 

 

 

Projects with UNWTO and donors contributions
for the period ended 31 March 2021
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total DonorUNWTO
Dev´t. of an online Dashboard on Covid19: Travel 
Restrictions and Health related Travel Requirement

Agreement Between UNWTO and International Air 
Transport Association (IATA) 31/03/2021 IATA 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 50% 50%

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - 
Tunisia

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities between UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 167,725.00 18,636.00 0.00 186,361.00 90% 10%
Extension 1 01/03/2021
Call Off Notice Number: 2021.002067 18/03/2021

Global Report on Cultural Affinity and Screen Tourism, 
driven by Internet Entertainment Services Co-edition Agreement between UNWTO and Netflix 28/01/2021 Netflix 60,000.00 1,412.40 5,000.00 0.00 66,412.40 92% 8%

Celebración de la 113ª Reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMT

Acuerdo Internacional Administrativo entre la OMT y la 
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del 
Reino de España 15/01/2021

Sec. de Estado de 
Turismo España 15,000.00 0.00 4,800.00 0.00 19,800.00 76% 24%

Remarks:
1. Contributions as shown in the agreements signed between UNWTO and the donor/s. 
2. UNWTO recognizes donated services as per IPSAS in the Financial Statements in accordance with UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair value shown in the agreements or supporting 
documentation provided at the time of the agreement signing, ii) donated travel based on the fair value calculated at the time of issuing the corresponding regular staff travel authorizations which is considered a more reliable fair value 
calculation than the one shown in the agreements. Donated travel to personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair value cannot be reliably measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and 
travel, i.e. expendable goods and other services, are not recognized in the Financial Statements.
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Annex III.D.1: Considerations related to charging an interim ASEB charge 
to non-Regular Budget projects 

Background 

1. The twenty-third session of the UNWTO General Assembly approved through resolution 
A/RES/718(XXIII) (document A/23/6 paragraph 26) financing staff posts on projects using 
extra-budgetary funds, i.e. projects other than the Regular Budget (RB) ones, being those 
staff posts outside the approved 106 posts which fall within the scope of the Regular 
Budget.  

Staff to be funded by other projects than Regular Budget ones 

2. As non-RB projects, mainly voluntary contributions, are by their nature time limited, staff 
positions funded by non-RB projects pose a unique challenge with respect to the funding 
of the after-service employee benefits (ASEB), of which the after-service health insurance 
(ASHI) benefit is the most material. ASEB also includes the accumulated annual leave 
benefit (AAL) and the end of service benefits (EOSB). As these costs are incurred over 
time, it is critical to the overall financial security of the ASHI scheme and the other ASEB, 
that the full cost of staff funded by non-RB projects are included when developing 
budgets for, and charging salary costs against such projects. 

3. Currently, no UNWTO staff member is funded by non-RB projects. However, with the 
opening of the UNWTO Regional Support Office of the Middle East (RSOME) in Riyadh, 
Saudi Arabia (CE/112/3(c)), staff will be funded by this voluntary contribution. In parallel, 
other non-RB projects may, in future, be considered as a source of funding for staff 
positions. As a result, the Organization ASEB liability will be impacted by the staff 
members funded by other non-RB projects. 

4. UNWTO will ensure that the full cost of staff positions funded by non-RB projects is 
charged including the full expected cost of ASEB of staff funded by the contribution. 
These time sensitive costs will be charged through a specific rate applied to staff costs.  

5. Detailed information on the Organization’s ASEB liabilities is shown in the UNWTO 
Financial Report and Audited Financial Statements for the year ended 31 December 
2020 (see this document Annex II) as well as in previous years’ UNWTO Financial Report 
and Audited Financial Statements presented to the current and previous sessions of 
UNWTO governing bodies. 

ASEB allocation for staff funded by RB projects 

6. Since 2010, the approved Regular Budgets for the biennium include allocations to cover 
the disbursement of after-service employee liabilities (pay-as-you-go (PAYG) approach) 
and partially the ASEB service costs. The implemented allocations are set aside 
earmarked for this purpose. In 2021, the percentage of ASEB provision allocation (EUR 
700,000) over the budgeted staff costs (EUR 10,764,000) amounts to 7%. 

7. The UNWTO ASEB liabilities funding strategy (document CE/110/4(d) approved by 
decision CE/DEC/4(CX) 4(c)) includes the implementation of a payroll charge to staff 
costs calculated by professional actuaries to fund the annual liability obligations and 
reduce the funding gap. A proposal will be presented to a future session of the EC for 
approval and subsequent incorporation in Regular Budget proposals and projects other 
than RB ones (see UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the 
year ended 31 December 2020 in Annex II of this document).  

Service costs and other ASEB expenses for staff funded by non-RB projects 

8. Pending the calculation and approval of a payroll charge calculated by actuaries, and in 
view of the planned hiring of staff charge to voluntary contributions and non-RB projects, 
the introduction of an interim ASEB payroll charge for non-RB projects is required.  
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9. This interim ASEB payroll charge is designated to cover the pay-as-you-accrue (PAYA 
approach) costs. Rather, the cost of ASEB that is earned by staff members funded by 
voluntary contributions and non-RB projects should be charged to the related project in 
the period in which the benefits are earned. Within the context of ASEB valuation, this 
would be considered the “service cost and other ASEB expenses” component annual 
calculation. ASEB expenses shown in the Statement of Financial Performance includes 
service costs, interest costs, other ASEB expenses and gain/loss on actuarial valuation 
other than ASHI.  

10. Based on an analysis on the expenses related to salaries and benefits in relation with the 
service costs and other ASEB expenses of the regular staff charged to the RB for the 
period 2014-2020 (see Annex III.D.1.1), the average of service costs and other ASEB 
expenses over the salaries and benefits of the regular staff amounts to some 10% for the 
period 2014-2020.  

Conclusions 

11. Voluntary contributions are given by donors and other non-RB projects are available for a 
specific period of time and, those project specific funds may no longer be available when 
staff who were funded by such projects retire. As such, the cost of future ASEB benefits 
that are earned by staff members while funded by voluntary contributions or other non-RB 
projects must be accrued during the life of the project itself. Otherwise, the General Fund 
would ultimately have to fund the liabilities as they are disbursed. 

12. Based upon the above, it is recommended that UNWTO begin, from 1 June 2021, to 
charge other non-RB projects with a 10 per cent of payroll costs (interim non-RB projects 
ASEB payroll charge), to be set aside earmarked for ASEB purpose and to be utilized to 
meet disbursements related to ASEB in the future.  

13. This interim non-RB projects ASEB payroll charge will be reviewed based on the future 
actuarial study on payroll charge percentage to be approved by the governing bodies. 
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Annex III.D.1.1: Expenses: Salaries and after service employee benefits (ASEB) – Regular Staff 

 

 

Expenses: Salaries and after service employee benefits (ASEB) - Regular staff
Euros

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Average 

14-21
Salaries and benefits - regular staff 8,567,021.88 8,145,278.16 7,994,232.15 8,965,659.95 8,836,945.31 9,295,592.09 9,104,742.67 8,701,353.17
ASEB - regular staff 2,820,681.77 1,483,376.00 1,195,909.00 1,159,143.00 1,405,521.33 1,237,433.00 1,601,595.00 1,557,665.59

Service costs 970,477.00 939,117.00 712,560.00 692,844.00 775,903.00 752,051.00 401,315.00 749,181.00
Interest costs 563,395.00 541,207.00 483,349.00 466,299.00 508,298.00 485,382.00 605,526.00 521,922.29
Other expenses 0.00 3,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,754.00 85,400.86
(Gain)/loss on actuarial valuation-AAL, EoSB 1,286,809.77 0.00 0.00 0.00 121,320.33 0.00 0.00 201,161.44

Service costs and other expenses/Salaries and benefits (%) 11 12 9 8 9 8 11 10



 
A/24/5(b) rev.1 

 

 
 

 

Annex IV.1: 2020-2021 Regular Budget as approved by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXIII)) 

  

2020-2021 Regular budget as approved by the 23nd General Assembly (A/RES/715(XXIII))
at 31 March 2019
Euros

Appropriations
Posts1 2020 2021 2020-2021

Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000
A Member Relations 11 7 1,895,000 692,000 2,587,000 1,964,000 665,000 2,629,000 3,859,000 1,357,000 5,216,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 390,000 266,000 656,000 765,000 538,000 1,303,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 553,000 117,000 670,000 570,000 111,000 681,000 1,123,000 228,000 1,351,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000
A06 Affiliate Members 1 2 239,000 0 239,000 248,000 0 248,000 487,000 0 487,000

B Operational 14 12 2,434,000 1,025,000 3,459,000 2,528,000 979,000 3,507,000 4,962,000 2,004,000 6,966,000
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 489,000 117,000 606,000 508,000 111,000 619,000 997,000 228,000 1,225,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 114,000 478,000 378,000 108,000 486,000 742,000 222,000 964,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 421,000 176,000 597,000 437,000 167,000 604,000 858,000 343,000 1,201,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000
B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 0 118,000 118,000 0 236,000 236,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 557,000 125,000 682,000 579,000 119,000 698,000 1,136,000 244,000 1,380,000
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 177,000 177,000 0 168,000 168,000 0 345,000 345,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,122,000 883,000 4,005,000 3,225,000 839,000 4,064,000 6,347,000 1,722,000 8,069,000
C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 579,000 150,000 729,000 1,136,000 308,000 1,444,000
C02 Management 12 6 2,326,000 562,000 2,888,000 2,398,000 534,000 2,932,000 4,724,000 1,096,000 5,820,000
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 248,000 155,000 403,000 487,000 318,000 805,000

D Support - Indirect to Members 13 23 2,936,000 1,912,000 4,848,000 3,047,000 1,950,000 4,997,000 5,983,000 3,862,000 9,845,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 354,000 571,000 925,000 696,000 1,173,000 1,869,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,752,000 600,000 2,352,000 1,819,000 700,000 2,519,000 3,571,000 1,300,000 4,871,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 

3 As per draft budget 2020-2021 structure names proposal
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Annex IV.2: 2020-2021 Regular Budget as approved, revised, proposed and adapted to current structure 

2020-2021 Regular budget as approved, revised, proposed and adapted to current structure
at 31 March 2021
Euros

Appropriations2

Posts1 2020 2021 2020-2021
Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000
A Member Relations 11 6 1,717,000 692,000 2,409,000 1,784,000 665,000 2,449,000 3,501,000 1,357,000 4,858,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 500,000 272,000 772,000 520,000 266,000 786,000 1,020,000 538,000 1,558,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 319,000 111,000 430,000 626,000 228,000 854,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 189,000 0 189,000 371,000 0 371,000

B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000 2,909,000 979,000 3,888,000 5,714,000 2,004,000 7,718,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 638,000 111,000 749,000 1,252,000 228,000 1,480,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 629,000 108,000 737,000 1,239,000 222,000 1,461,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 378,000 167,000 545,000 742,000 343,000 1,085,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 295,000 477,000 189,000 286,000 475,000 371,000 581,000 952,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 449,000 119,000 568,000 881,000 244,000 1,125,000

C Support - Direct to Members 16 8 2,940,000 883,000 3,823,000 3,036,000 839,000 3,875,000 5,976,000 1,722,000 7,698,000
C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000 638,000 150,000 788,000 1,252,000 308,000 1,560,000
C02 Management 11 5 2,144,000 562,000 2,706,000 2,209,000 534,000 2,743,000 4,353,000 1,096,000 5,449,000
C03 Communications 1 1 182,000 163,000 345,000 189,000 155,000 344,000 371,000 318,000 689,000

D Support - Indirect to Members 12 25 2,925,000 1,912,000 4,837,000 3,035,000 1,950,000 4,985,000 5,960,000 3,862,000 9,822,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000
D04 General Services 0 5 285,000 602,000 887,000 295,000 571,000 866,000 580,000 1,173,000 1,753,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 14 1,798,000 600,000 2,398,000 1,866,000 700,000 2,566,000 3,664,000 1,300,000 4,964,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 


106

2 Before transfers. 2020: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), the 
Secretary-General proposal of structure modification (part II of this document) and its adaptation to 2021 budget structure at 31 March 2021 for comparison purposes. 2021: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, 
its structure updates approved by  CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification (part III of this document).
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Annex IV.3: Budget envelope evolution: Nominal vs Real 

 
  

Budget envelope evolution: Nominal vs Real
31 March 2021
Euro (thousands)

Biennia
2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

Nominal budget 25,110 25,200 25,200 26,616 26,984 27,603 30,096 30,438
Real budget 25,110 24,176 23,184 24,698 24,511 24,541 26,679 26,242
Remarks:
Nominal budget: approved/proposed budget.
Real budget: Base 2008-2009 budget updated by price adjustment index. a) 2008-2020 CPI for Spain (source INE) and, b) 2021-2023 UNWTO estimate as per GDP deflator for Spain (source IMF). 
(2008-2018: CPI for Spain (source INE)); 2019-20121 UNWTO estimate. Base index: base 100 for 2008-2009 budget updated by price adjustment index. 
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Annex IV.4: Price and statutory cost adjustments  

1. The purpose of this Annex is to provide information on price adjustments and statutory 
cost adjustments. Due to the nature of these adjustments, prices and statutory cost 
adjustments have an impact on the expenses incurred by the Secretariat, irrespective as 
to whether an additional budget provision is made for them or not.  

Price adjustment indicators 

2. As UNWTO Headquarters is in Madrid, most of UNWTO expenses are incurred or are 
related to prices in Spain. The relevant price adjustment indicator for Spain is the 
Consumer Price Index (CPI) as provided by the Spanish National Statistics Institute 
(“Instituto Nacional de Estadística” (INE)). CPI for Spain for the years 2014 to 2020 as 
published by INE is shown below. Nevertheless, INE does not provide CPI forecasts for 
the years 2022 and beyond. By contrast, price adjustment indicators forecast for Spain 
(CPI, inflation, Gross domestic product (GDP) deflator, Harmonized index of consumer 
prices (HICP)) are published by other sources such as International Monetary Fund 
(IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or Bank of 
Spain (“Banco de España” (BDE)). After analysing them, the Secretary-General has 
considered reasonable to choose a 0.8% as price adjustment for Spain for 2021 and 
1.6% for both 2022 and 2023 based on the inflation indicator published by the IMF. 

3. For the purpose of assessing the evolution of prices in Spain and the cumulative inflation 
since 2010, the annual CPI for Spain as provided by INE for the years 2009-2020 as well 
as UNWTO price adjustment estimates for the years 2021-2022-2023 have been 
analysed. The table below, “Evolution of price adjustment for Spain vs. 
approved/proposed budgets”, shows the evolution of the price adjustment for Spain and 
compares the price adjustment base index (base 100 for 2009) with the approved and 
proposed budgets base index (base 100 for 2009). 
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Statutory costs adjustments 

4. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base 
salary and a post adjustment. The base salary scale is published, and periodically 
updated, by the International Civil Service Commission (ICSC) in New York. The ICSC 
also publishes a monthly post adjustment index, reflecting the evolution of the cost of 
living at UNWTO’s Headquarters. Since UNWTO is a specialized agency of the United 
Nations, it cooperates with ICSC periodically in conducting “Place to place surveys” to 
determine the level of the cost of living at Madrid for United Nations system officials. 
Surveys are normally conducted every five years. The last such survey in Madrid was 
conducted in October 2016. The survey resulted in a 5.9 points decrease in the post 
adjustment for Madrid applicable from August 2017 onwards. During the period August 
2017 to February 2018, UNWTO at the recommendation of the ICSC applied a special 
measure in the form of Personal Transition Allowance (PTA). Due to the COVID-19, 
surveys planned for the year 2021 have been postponed for the near future. At the date 
of drafting this report, the year of the next survey in Madrid has not been published by the 
ICSC yet. The cost estimates for this staff category in 2022-2023 have been based on the 
planned staffing level for the biennia, taking as reference the base and pensionable 
salary scales in force on March 2021, statutory increments due, plus an adjusted 
provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth1) for the possible 
annual increase in the cost of living. 

5. The estimated costs for General Service staff for 2022-2023 are based on the budgeted 
staffing level in this category. The salary scale for General Service officials is published 
by the ICSC and is expressed in euros. Since April 2004, the ICSC has determined the 
annual increases by reference to the Madrid cost of living index. The salary scale 
effective October 2019 has been used to determine staff costs in this category, after 

 
1 Productivity growth indicator (0.5%) is based on UNWTO ASEB actuarial valuation report as of 31 December 2020 as 
provided by UNWTO actuaries (please refer to this document annex II on UNWTO Financial Report and Audited 
Financial Statements for the year ended 31 December 2020/Note 15) 

Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets
at 31 March 2021
Rate/Index/Euros

Price adjustment1 Approved/proposed budget2

% CY/PY1 Base index Annual Biennia %CY/PY
%CBiennia/ 

PBiennia Base index
Difference 

indexes
Total

2023 1.60 116.91 15,390,000 30,438,000 2.27 1.14 118.73 -1.82
2022 1.60 115.07 15,048,000 -0.98 116.09 -1.03
2021 0.80 113.26 15,197,000 30,096,000 2.00 9.03 117.24 -3.99
2020 -0.50 112.36 14,899,000 6.47 114.94 -2.59
2019 0.80 112.92 13,994,000 27,603,000 2.83 2.29 107.96 4.96
2018 1.20 112.02 13,609,000 0.87 104.99 7.03
2017 1.10 110.70 13,492,000 26,984,000 0.00 1.38 104.09 6.61
2016 1.60 109.49 13,492,000 0.00 104.09 5.40
2015 0.00 107.77 13,492,000 26,616,000 2.80 5.62 104.09 3.68
2014 -1.00 107.77 13,124,000 2.80 101.25 6.52
2013 0.30 108.86 12,767,000 25,200,000 2.69 0.00 98.50 10.36
2012 2.90 108.53 12,433,000 -2.62 95.92 12.61
2011 2.40 105.47 12,767,000 25,200,000 2.69 0.36 98.50 6.98
2010 3.00 103.00 12,433,000 -4.08 95.92 7.08
2009 0.80 100 12,962,000 25,110,000 6.7 3.9 100 0.00
2008 1.40 12,148,000

Remarks
1 %  CY/PY: a) 2008-2020 CPI for Spain (source INE) and, b) 2021-2023 UNWTO estimate as per GDP deflator for Spain (source IMF). Base index: base 
100 for 2009 incorporates previous year price adjustment.
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making allowance for statutory increments and annual provision for salary growth (price 
adjustment plus productivity growth) in the cost of living for Spain. This scale has been 
established by the United Nations on the basis of the results of the comprehensive survey 
carried out in Madrid in October 2013. Surveys are normally conducted every eight to ten 
years. The last such survey in Madrid was conducted in October 2016. Nevertheless, the 
staff cost in this category also had to be adjusted downwards which means not being able 
to fill 8 vacancies in this category during the biennium 2022-2023.  

6. The combined effect of these staff costs budgetary adjustments in both categories 
amounts to EUR 918,000 for the period 2022-2023, EUR 459,000 in each year. 
Therefore, in order to meet the proposed staff cost of EUR 21,041,000 for the period 
2022-2023, EUR 10,330,000 in 2022 and EUR 10,711,000 in 2023, the adjustments have 
to be compensated through the non-filling of vacant positions by some 9% resulting in an 
effective decline in the staff strength on positions effectively filled (approved RB post 
positions since period 2010-2011 are shown in Annex III.9). 

7. The basis for calculating contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund 
(UNJSPF) is unchanged with respect to the period 2020-2021. In effect, of the total 
contribution rate of 23.7 per cent (the rate currently applicable in the UNJSPF), the two-
thirds financed by the Organization will amount in this case to 15.8 per cent of 
pensionable remuneration for the financial years 2022 and 2023. It should be mentioned 
that the contribution to the fund must be in USD. If the USD strengths against the EUR, 
UNWTO’s contribution to the Fund may result in significant additional costs. 

8. For the purpose of the 2022-2023 budget, the staff health and accident insurance 
premium rates remain unchanged with respect to those applied in March 2021. Therefore, 
the rate foreseen to be contributed by the Organization is equal to 7.97 per cent for 2022 
and 2023 of gross staff remuneration. 

9. The International Civil Service Commission (ICSC) in New York provides a monthly 
schedule of daily subsistence allowance (DSA) rates for those places where the United 
Nations has ongoing project activity or where officials of the Organization are obliged to 
visit. This allowance is intended to account for lodging, meals, transfers and other 
expenses of United Nations staff while on mission. The circular is revised monthly, by the 
5th of the month, in response to exchange rate fluctuations, as well as on the basis of up-
to-date hotel and restaurant data. No increase in these costs has been estimated for the 
2022-2023 budget. 
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Annex IV.5: 2022-2023 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2020-
2021 - Regular Budget  

 
 
  

2022-2023 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2020-2021 - Regular Budget
at 31 March 2021
Euros

2020-2021 budget 2022-2023 Draft budget
2020 2021 2020-2021 2022 2023 2022-2023

Budgetary difference 0 0 0 0 0 0
Budgetary income 14,899,000 15,197,000 30,096,000 15,048,000 15,390,000 30,438,000

Contributions from Full and Associate Members 13,273,000 13,321,000 26,594,000 13,317,000 13,323,000 26,640,000
Full Members 13,040,000 13,076,000 26,116,000 13,061,000 13,067,000 26,128,000
Associate Members 233,000 245,000 478,000 256,000 256,000 512,000

Other income sources 1,626,000 1,876,000 3,502,000 1,731,000 2,067,000 3,798,000
Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000 537,000 1,074,000 582,000 782,000 1,364,000
Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000 200,000 400,000 350,000 450,000 800,000
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0 104,000 104,000
Affiliate Members contributions 889,000 1,035,000 1,924,000 799,000 835,000 1,634,000

Budgetary expenditure 14,899,000 15,197,000 30,096,000 15,048,000 15,390,000 30,438,000
A Member Relations 2,587,000 2,629,000 5,216,000 2,310,000 2,381,000 4,691,000
B Operational 3,459,000 3,507,000 6,966,000 3,957,000 4,068,000 8,025,000
C Support - Direct to Members 4,005,000 4,064,000 8,069,000 4,077,000 4,170,000 8,247,000
D Support - Indirect to Members 4,848,000 4,997,000 9,845,000 4,704,000 4,771,000 9,475,000
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Annex IV.6: Contributions of the Full, Associate and Affiliate Members 

1. With regard to the financing of the Organization’s budget, Article 25.1 of the Statutes stipulates 
that: 

“1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the general 
programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and Affiliate 
Members, according to a scale of assessment accepted by the Assembly and from other 
possible sources of receipts for the Organization in accordance with the Financing Rules which 
are attached to these Statutes and form an integral part thereof.” 
 

2. Annex IV.5 of this document, “2022-2023 Proposed income and expenditure budget compared 
with 2020-2021 budget”, shows that the part of the budget to be financed with the contributions 
of the Full Members is EUR 13,061,000 for 2022 and EUR 13,067,000 for 2023. The rounded 
above-mentioned amounts have been apportioned among 159 Full Members by applying the 
formula for calculating the contributions of the Member States (Annex II of the UNWTO 
Financial Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States). 

3. The estimates of contributions have been made in accordance with the statistical data provided 
by the United Nations concerning Gross National Income (GNI), Gross National Income per 
capita (GNI PC) and population, available to the UNWTO as of January 2021, and which were 
used by the UN to calculate the contributions of its Members. The reference period for these 
statistical data is 2011-20162. The estimates of contributions have also taken into account the 
statistical data in regard to UNWTO International Tourism Receipts (ITR) for the same reference 
period. These set of statistical data resulting in same Members changing contributions group. 

4. The total number of Full Members included in the scale of contributions for the period 2022-
2023 (159 Full Members) has changed with respect to the period 2020-2021 (158 Full 
Members). As a result of this modification in the composition of the Full Members, steps have 
been taken to adjust the scale of contributions in accordance with Annex II of UNWTO Financial 
Rules. The number of groups remains at thirteen. 

5. It should also be noted that following Annex II of the UNWTO Financial Rules, a limit of 7.5 per 
cent for 2022 and 2023 has been applied to increases in contributions in the case of those 
Members whose contributions would rise beyond this percentage as a result of moving to a 
higher group in the scale of contributions. Likewise, similar operations have also been made to 
limit the reduction in contributions as a result of Members moving to a lower group, in order to 
balance the income from contributions. 

6. After the application of the above-mentioned limits, the Secretary-General proposes that 
contributions for 2022 and 2023 increase by 0% and 0% respectively in relation to the 
contributions approved for 2021 for those Members that do not change group and are not 
subject to adjustment of their contribution because of an earlier change in group.  

7. According to the measures established at the seventeenth General Assembly in resolution 
A/RES/526(XVII), the Associate Members Flanders, Hong Kong (China) and Macao (China), 
were included in a separate category from other Associate Members based on 90% of the 
contribution due for Full Members in group nine. The contribution of the rest of the Associate 
Members is maintained at 90% of the minimum contribution of the Full Members. The total 
rounded amount to be financed by the Associate Members is EUR 256,000 for 2022 and EUR 
256,000 for 2023.  

8. Concerning Affiliate Members, and following the EC decision at its 105th session 
(CE/DEC/8(CV) para. 6), the Secretary-General has assessed the Affiliate Members’ 
contribution fee by a rounded similar amount to the increase approved for the Full and 
Associate Members contributions in relation with their contributions approved for the preceding 
year. As a result, the Secretary-General proposes to the General Assembly that the contribution 
fee of the Affiliate Members for 2022 maintains in EUR 2,500 (EUR 2,500 at 2021) and for 2023. 
Of these amounts and maintaining 2021 allocated approved percentages, Affiliate Members 

 
2 UN document A/73/11 



 
A/24/5(b) rev.1 

 

 
 

contributions allocations will be broken down as follows: i) EUR 1,458 in 2022 and in 2023 will 
be allocated as a contribution to the Organization’s budget, ii) EUR 417 in 2022 and in 2023 for 
full annual access to UNWTO’s E-library, and iii) EUR 625 in 2022 and in 2023 assigned to the 
activities of the Affiliate Members programme of work (AMPW). The total budgeted income to be 
financed by the current and new Affiliate Members is EUR 799,000 and EUR 835,000 for 2022 
and 2023 respectively of the next period.  

9. It is also noted that a deduction on this fee in 2022 and 2023 for specific Affiliate Members 
(Tedqual Members) will be applied in accordance to Executive Council decision 
CE/DEC/20(XCV) as outlined in document CE/95/6(c). This fee deduction for specific Affiliate 
Members (Tedqual Members) was approved in 2014 for a period of four years. The Secretary-
General proposes to maintain this fee deduction until an assessment of the impact of this fee 
deduction on the Organization’s budget and the convenience to maintain it would be submitted 
to the Members for their consideration. 

10. The table below on 2022-2023 UNWTO Membership contributions shows the scale of 
unrounded contributions of the Full and Associate Members for 2022 and 2023, expressed in 
euros, in accordance with decision CE/DEC/10(LXIII-LXIV) of the Executive Council. 
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
Total membership contributions 13,318,093 13,316,651 13,323,136

Full Members 13,073,569 13,060,988 13,067,473
1 China 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
2 Japan 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
3 Germany 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
4 France 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
5 Spain 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
6 Italy 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
7 Switzerland 2 286,096 307,553 7.50 330,619 7.50
8 Brazil 3 254,302 235,229 -7.50 222,798 -5.28
9 Republic of Korea 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

10 Russian Federation 3 254,302 235,229 -7.50 222,798 -5.28
11 Netherlands 3 285,947 264,501 -7.50 244,663 -7.50
12 Turkey 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
13 Austria 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
14 Mexico 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
15 Thailand 3 214,571 222,798 3.83 222,798 0.00
16 United Arab Emirates 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
17 India 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
18 Qatar 4 206,919 211,659 2.29 211,659 0.00
19 Saudi Arabia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
20 Malaysia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
21 Greece 5 211,659 195,785 -7.50 181,101 -7.50
22 Poland 5 181,101 167,518 -7.50 167,098 -0.25
23 Israel 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
24 Portugal 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
25 Argentina 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
26 Indonesia 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
27 Kuwait 6 142,974 133,680 -6.50 133,680 0.00
28 Czechia 6 142,974 133,680 -6.50 133,680 0.00
29 Venezuela (Bolivarian Republic 6 122,924 132,143 7.50 133,680 1.16
30 South Africa 6 142,974 133,680 -6.50 133,680 0.00
31 Croatia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
32 Chile 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
33 Hungary 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
34 Iran (Islamic Republic of) 7 108,462 111,399 2.71 111,399 0.00
35 Slovenia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
36 Colombia 7 97,274 104,570 7.50 111,399 6.53
37 Slovakia 8 111,399 103,044 -7.50 95,316 -7.50
38 Bahrain 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
39 Lebanon 8 78,417 75,752 -3.40 75,752 0.00
40 Egypt 8 95,316 88,167 -7.50 81,554 -7.50
41 Philippines 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
42 Oman 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
43 Kazakhstan 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
44 Romania 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
45 Viet Nam 8 62,716 67,420 7.50 72,477 7.50
46 Uruguay 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
47 Panama 8 71,525 75,752 5.91 75,752 0.00
48 Dominican Republic 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
49 Morocco 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
50 Costa Rica 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
51 Peru 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
52 Monaco 8 58,385 62,764 7.50 67,471 7.50
53 Lithuania 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
54 Trinidad and Tobago 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
55 Bulgaria 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
56 Iraq 9 54,232 58,299 7.50 62,671 7.50
57 Cuba 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
58 Cyprus 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
59 Nigeria 9 54,232 58,299 7.50 62,671 7.50
60 Jordan 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
61 Azerbaijan 9 54,232 58,299 7.50 62,671 7.50
62 Mauritius 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
63 Ecuador 9 64,369 66,840 3.84 66,840 0.00
64 Sri Lanka 10 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
65 Algeria 10 57,190 55,700 -2.61 55,700 0.00
66 Ukraine 10 64,816 59,955 -7.50 55,700 -7.10
67 Jamaica 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
68 Belarus 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
69 Angola 10 54,232 55,700 2.71 55,700 0.00
70 Equatorial Guinea 10 44,947 48,318 7.50 51,942 7.50
71 Serbia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
72 Tunisia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
73 Brunei Darussalam 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
74 Botswana 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
75 Cambodia 10 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
76 Albania 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
77 Bahamas 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
78 Georgia 10 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
79 Gabon 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
80 Guatemala 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
81 Pakistan 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
82 Turkmenistan 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
83 Bosnia and Herzegovina 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
84 Malta 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
85 Libya 11 57,190 52,901 -7.50 50,129 -5.24
86 Armenia 11 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
87 United Republic of Tanzania 11 38,619 41,515 7.50 44,629 7.50
88 Myanmar 11 35,762 38,444 7.50 41,327 7.50
89 Namibia 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
90 The former Yugoslav Republic  11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
91 El Salvador 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
92 San Marino 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
93 Paraguay 11 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
94 Andorra 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
95 Bangladesh 11 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
96 Bolivia 11 38,619 41,515 7.50 44,629 7.50
97 Sudan 11 38,619 41,515 7.50 44,629 7.50
98 Uzbekistan 12 35,762 33,419 -6.55 33,419 0.00
99 Montenegro 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

100 Mongolia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
101 Kenya 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
102 Barbados 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
103 Ghana 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
104 Honduras 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
105 Maldives 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
106 Lao People's Democratic Repu 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
107 Uganda 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
108 Zambia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
109 Nicaragua 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
110 Fiji 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
111 Cameroon 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
112 Papua New Guinea 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
113 Congo 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
114 Yemen 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
115 Eswatini 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
116 Timor-Leste 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
117 Syrian Arab Republic 12 47,050 43,521 -7.50 40,257 -7.50
118 Ethiopia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
119 Republic of Moldova 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
120 Côte d'Ivoire 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
121 Senegal 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
122 Kyrgyzstan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
123 Haiti 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
124 Madagascar 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
125 Nepal 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
126 Cabo Verde 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
127 Seychelles 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
128 Zimbabwe 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
129 Rwanda 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
130 Palau 13 0 16,710 0.00 16,710 0.00
131 Mali 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
132 Lesotho 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
133 Democratic People's Republic  13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
134 Tajikistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
135 Benin 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
136 Mauritania 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
137 Bhutan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
138 Chad 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
139 Afghanistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
140 Mozambique 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
141 Samoa 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
142 Burkina Faso 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
143 Democratic Republic of the Con 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
144 Togo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
145 Eritrea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
146 Djibouti 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
147 Vanuatu 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
148 Guinea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
149 Comoros 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
150 Sierra Leone 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
151 Gambia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
152 Niger 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
153 Guinea-Bissau 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
154 Liberia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
155 Malawi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
156 Central African Republic 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
157 Sao Tome and Principe 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
158 Burundi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
159 Somalia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

Associate Members 244,524 255,663 255,663
1 Flemish Community of Belgiuma 56,443 60,156 6.58 60,156 0.00
2 Hong Kong a 56,443 60,156 6.58 60,156 0.00
3 Macao a 56,443 60,156 6.58 60,156 0.00
4 Aruba b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
5 Puerto Rico b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
6 Madeira b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
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Annex IV.7: 2022-2023 Proposed appropriations and 2020-2021 approved, revised, proposed and adapted to current 
structure appropriations - Analysis of changes by parts and sections 

  

2022-2023 Proposed appropriations and 2020-2021 approved, revised, proposed and adapted to current structure appropriations - Analysis of changes by parts and sections
at 31 March 2021
Euros

Appropriations2 Appropriations
2020-2021 2022-2023 Net increase/decrease

Parts / sections3 Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff

Total 21,151,000 8,945,000 30,096,000 21,041,000 9,397,000 30,438,000 -110,000 452,000
A Member Relations 3,501,000 1,357,000 4,858,000 3,605,000 1,086,000 4,691,000 104,000 -271,000

A01 Regional Programme, Africa 1,020,000 538,000 1,558,000 1,000,000 360,000 1,360,000 -20,000 -178,000
A02 Regional Programme, Americas 487,000 238,000 725,000 742,000 159,000 901,000 255,000 -79,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 626,000 228,000 854,000 871,000 191,000 1,062,000 245,000 -37,000
A04 Regional Programme, Europe 626,000 222,000 848,000 621,000 225,000 846,000 -5,000 3,000
A05 Regional Programme, Middle East 371,000 131,000 502,000 0 151,000 151,000 -371,000 20,000
A06 Affiliate Members 371,000 0 371,000 371,000 0 371,000 0 0

B Operational 5,714,000 2,004,000 7,718,000 6,176,000 1,849,000 8,025,000 462,000 -155,000
B01 Sustainable Development of Tourism 1,252,000 228,000 1,480,000 1,242,000 163,000 1,405,000 -10,000 -65,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 1,239,000 222,000 1,461,000 1,216,000 16,000 1,232,000 -23,000 -206,000
B03 Statistics 742,000 232,000 974,000 992,000 183,000 1,175,000 250,000 -49,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 742,000 343,000 1,085,000 992,000 416,000 1,408,000 250,000 73,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 487,000 154,000 641,000 492,000 183,000 675,000 5,000 29,000
B06 Innovation, Education and Investments 371,000 581,000 952,000 371,000 717,000 1,088,000 0 136,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 881,000 244,000 1,125,000 871,000 171,000 1,042,000 -10,000 -73,000

C Support - Direct to Members 5,976,000 1,722,000 7,698,000 5,864,000 2,383,000 8,247,000 -112,000 661,000
C01 Conferences Services 1,252,000 308,000 1,560,000 1,242,000 257,000 1,499,000 -10,000 -51,000
C02 Management 4,353,000 1,096,000 5,449,000 4,130,000 1,501,000 5,631,000 -223,000 405,000
C03 Communications 371,000 318,000 689,000 492,000 625,000 1,117,000 121,000 307,000

D Support - Indirect to Members 5,960,000 3,862,000 9,822,000 5,396,000 4,079,000 9,475,000 -564,000 217,000
D01 Budget and Finance 742,000 449,000 1,191,000 742,000 636,000 1,378,000 0 187,000
D02 Human Resources 371,000 271,000 642,000 371,000 332,000 703,000 0 61,000
D03 Information and Communication Technology 603,000 669,000 1,272,000 863,000 752,000 1,615,000 260,000 83,000
D04 General Services 580,000 1,173,000 1,753,000 605,000 959,000 1,564,000 25,000 -214,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 3,664,000 1,300,000 4,964,000 2,815,000 1,400,000 4,215,000 -849,000 100,000

Total % over prior biennia
% over prior biennia -0.52 5.05
Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 


3 As per 2022-2023 draft budget structure names proposal.

342,000

1.14

2 Before transfers. 2020: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and 
CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), the Secretary-General proposal of structure modification (part II of this document) and its adaptation to 2021 budget structure at 31 March 2021 for comparison purposes. 2021: In accordance to parts/sections 
structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by  CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification (part III of this 
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Annex IV.8: 2022-2023 Proposed appropriations  

 

2022-2023 Draft budget appropriations proposal
at 31 March 2021
Euros

Appropriations
Posts1 2022 2023 2022-2023

Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000 10,711,000 4,679,000 15,390,000 21,041,000 9,397,000 30,438,000
A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000 1,841,000 540,000 2,381,000 3,605,000 1,086,000 4,691,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000 512,000 179,000 691,000 1,000,000 360,000 1,360,000
A02 Regional Programme, Americas 2 2 364,000 80,000 444,000 378,000 79,000 457,000 742,000 159,000 901,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 426,000 96,000 522,000 445,000 95,000 540,000 871,000 191,000 1,062,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000 317,000 112,000 429,000 621,000 225,000 846,000
A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000 0 75,000 75,000 0 151,000 151,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 189,000 0 189,000 371,000 0 371,000

B Operational 18 12 3,028,000 929,000 3,957,000 3,148,000 920,000 4,068,000 6,176,000 1,849,000 8,025,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 608,000 82,000 690,000 634,000 81,000 715,000 1,242,000 163,000 1,405,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 598,000 8,000 606,000 618,000 8,000 626,000 1,216,000 16,000 1,232,000
B03 Statistics 3 2 486,000 92,000 578,000 506,000 91,000 597,000 992,000 183,000 1,175,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 3 2 486,000 209,000 695,000 506,000 207,000 713,000 992,000 416,000 1,408,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000 250,000 91,000 341,000 492,000 183,000 675,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000 189,000 357,000 546,000 371,000 717,000 1,088,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 426,000 86,000 512,000 445,000 85,000 530,000 871,000 171,000 1,042,000

C Support - Direct to Members 16 8 2,880,000 1,197,000 4,077,000 2,984,000 1,186,000 4,170,000 5,864,000 2,383,000 8,247,000
C01 Conferences Services 4 2 608,000 129,000 737,000 634,000 128,000 762,000 1,242,000 257,000 1,499,000
C02 Management 11 4 2,030,000 754,000 2,784,000 2,100,000 747,000 2,847,000 4,130,000 1,501,000 5,631,000
C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000 250,000 311,000 561,000 492,000 625,000 1,117,000

D Support - Indirect to Members 9 26 2,658,000 2,046,000 4,704,000 2,738,000 2,033,000 4,771,000 5,396,000 4,079,000 9,475,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 319,000 683,000 378,000 317,000 695,000 742,000 636,000 1,378,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000 189,000 165,000 354,000 371,000 332,000 703,000
D03 Information and Communication Technology 2 3 424,000 378,000 802,000 439,000 374,000 813,000 863,000 752,000 1,615,000
D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000 305,000 477,000 782,000 605,000 959,000 1,564,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 4 15 1,388,000 700,000 2,088,000 1,427,000 700,000 2,127,000 2,815,000 1,400,000 4,215,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 


3 As per 2022-2023 draft budget structure names proposal.

106

2 Before transfers. 2020: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), the Secretary-
General proposal of structure modification (part II of this document) and its adaptation to 2021 budget structure at 31 March 2021 for comparison purposes. 2021: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure 
updates approved by  CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification (part III of this document).
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Annex IV.9: Schedule of established posts   

1. UNWTO proposes to continue with the approved 106 positions. The distribution for 2022-
2023 maintains the total number of posts. As explained in the budget proposal, it will be 
necessary to maintain 8 G vacancies unfilled on average or 8% of total posts, due to budgetary 
restrictions. 

  

 
 

 

Staff posts evolution by category
31 March 2021

Biennia
2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

Total 106 106 106 106 106 106 106
Higher categories1 3 4 4 4 4 4 5
Professional category 45 44 45 47 51 51 50
General services category 58 58 57 55 51 51 51

Remarks: 

Higher categories includes: Secretary-General (SG), Deputy Secretary-General (DSG), Assitant Secretary-General (ASG), Executive Directors (ED) and D category.
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