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 ملخص تنفیذي 
 

لل  :األول  الجزء العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالي  في    ات فترالتقریر   30و  2022  یونیو/حزیران  30المنتھیة 
 2022أیلول/سبتمبر 

یقین بشأن التوقعات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة بسبب التأثیر المالي المحتمل لألحداث الم  اعدان  من  حالةٌ   تسودُ 
میزانیة العادیة لعام  الخطة إیرادات ونفقات    بتحدیثاألمین العام    قام،  2022  یونیو/حزیران  30  بتاریخ  .الدولیة
ظھور   في حال  تخفیفیة  ءاتاجراتوقعة واتخاذ  النفقات على الموارد النقدیة المتاحة والم  قصرمع االلتزام ب  ،2022

بمبلغ    2022قُدرت إیرادات ونفقات المیزانیة لعام    العالیة.  مستویات التضخم  بسبب  وتحدیدًا،  حاد  سلبيسیناریو  
بتاریخ    13,600,000 (النقدیة)  2022یونیو  /حزیران  30یورو.  المستلمة  المیزانیة  إیرادات  إجمالي  بلغ   ،
یورو)؛ وبنفس التاریخ، بلغت نفقات    1,200,238یورو، بما في ذلك متأخرات األعضاء المستلمة (  11,228,221

 .2022یورو لعام  13,276,722المیزانیة 

طة المحدثة لإلیرادات والنفقات للمیزانیة العادیة ، قام األمین العام بتعدیل الخ2022سبتمبر  أیلول/  30اعتباًرا من  
وأُ 2022لعام   لعام  .  المیزانیة  ونفقات  إیرادات  تقدیر  منیورو.    13,800,000بمبلغ    2022عید   30  واعتباًرا 

یورو، بما في ذلك متأخرات   13,293,138(النقدیة)    المستلمة، بلغ إجمالي إیرادات المیزانیة  2022أیلول/سبتمبر  
(  األعضاء لعام    1,426,225المستلمة  المیزانیة  نفقات  بلغت  نفسھ،  التاریخ  من  واعتباًرا    2022یورو)؛ 

 یورو.  13,535,499

، والتحدیات التي یفرضھا  متوقع  وغیر  مسبوق   غیر  نحو  علىیحلل األمین العام البیئة الحالیة للتضخم المرتفع    ذلك،ك
الحالیة من حیث التخفیضات الحقیقیة في الموارد، واقتراح إدراج عنصر على المیزانیة العادیة للفترات المالیة  

تقدیرات التضخم   فإنَّ ا إلى التوقعات الحالیة،  . واستنادً تینالتضخم ھذا في مسودة المیزانیة العادیة لفترة السنتین المقبل
 .2025و 2024ي عامي ستتطلب زیادات في المیزانیة العادیة وبالتالي في االشتراكات المقدرة لألعضاء ف

المرحلیة   المؤقتة  البیانات  العام  األمین  للفترللیقدم  للمنظمة  المالي  واألداء  المالي  في    اتوضع    30المنتھیة 
الفتر  الماليالوضع  واألداء    على   اإلضاءة  فضًال عن  ،2022أیلول/سبتمبر    30و  2022  یونیو/حزیران  تینفي 

ة حول األعضاء الذین تنطبق علیھم أحكام  محدّث  معلومات  األمین العام إلى المجلس التنفیذي  یقدم. كما  المذكورتین
أیلول/سبتمبر    30من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي في    13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34المادة  
2022.  
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  كانون   31المنتھیة في    فترةلل المالیة المراجعة   والبیاناتالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة    :الثاني  الجزء
 2021 دیسمبر/األول

  للنظاموفقًا    2021دیسمبر  /األول  كانون  31تم إعداد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في  
المالي لمنظمة السیاحة العالمیة، والقواعد المالیة المفصلة لمنظمة السیاحة العالمیة، والمعاییر المحاسبیة الدولیة  
للقطاع العام، وبما یتماشى مع سیاسة األمم المتحدة التي تقضي باستخدام المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  

 م المتحدة.  مؤسسات منظومة األم فيكمعاییر محاسبیة 

المراجع   خضعت تقریر  في  إیجابي)  بتحفظ (رأي  رأیًا غیر مشفوع  الخارجیة ونالت  للمراجعة  المالیة  البیانات 
  كانون  31للسنة المنتھیة في   المراجعةیتضمن التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الخارجي. 

والبیانات المالیة لمنظمة   2021  سنة  عنلمنظمة السیاحة العالمیة    لألمین العام   التقریر المالي  2021دیسمبر  /األول
في   المنتھیة  للسنة  العالمیة  الخارجي،    مع  ،2021السیاحة  المراجع  المالیة   البیاناتعلى    المالحظات  ومعرأي 

 والمرفقات غیر المراجعة. 

یورو، بزیادة عن   6,684,639-المنظمة    ، بلغ صافي حقوق المساھمین في2021دیسمبر  /األول  كانون  31في  
ینایر  /الثاني  كانون  1في    إدراجھاأعید    2020دیسمبر  /األول  كانون  31یورو في   9,087,603.34-العام السابق (

 34,731,027- (  بعد انتھاء الخدمةاستحقاقات الموظفین  ب  االلتزامات المتعلقة  ) ویرجع ذلك أساًسا إلى زیادة2021
 یورو). 

لعام  و المالي  التقریر  لعام    أن  2021یُظھر  العادیة  للمیزانیة  النقدي  بقیمة   أدى  2021الرصید  نقدي  فائض  إلى 
وكذلك یحلل صافي حقوق المساھمین في المنظمة   ،اقتراح األمین العام الستخدامھكما یُظھر    یورو،  917,393

  استحقاقات ب  االلتزامات المتعلقة  فصل عن  2021التقریر المالي لعام    وفي.  2021دیسمبر  /األول  كانون  31في  
تمویل ،الخدمة  انتھاء  بعدالموظفین   توقعات  ذلك  في  المتعلقة  بما    انتھاء  بعدالموظفین    استحقاقاتب االلتزامات 

باإلضافة إلى مالحظة خاصة حول التأثیر المالي المحتمل لألحداث الدولیة،    مصاریف الرواتبوتحلیل    ،الخدمة
 .والعقوبات المفروضة على روسیا ،اع في أوكرانیانزوال ،19-كوفید مثل جائحة فیروس كورونا
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 1مقرر مشروع  

 (ج) 3 البند

 للمنظمة  المالي الوضع

 )CE/117/3(c) rev.1 (الوثیقة

 ،التنفیذي المجلسإن 

 التقریر، تدارس وقد

  30و  2022  یونیو/حزیران  30المنتھیة في    اتفترالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للاألول:    الجزء     -أوًال 
 2022أیلول/سبتمبر 

  یونیو /حزیران  30المنتھیة في    اتاألمین العام عن الفتر  اأصدرھ  تيال  ةالمالی  ریرابالتق  التقدیر  مع  اعلمً حیط  ی .1
 ورد   مما  التاليالواردة في الوثیقة ومرفقاتھا، ویقر    الوافیة  المعلومات، و2022أیلول/سبتمبر    30و  2022

 :ھذه الوثیقة في

 
أیلول/سبتمبر   30وبتاریخ  2022 یونیو/حزیران 30بتاریخ  االعتمادات المنقحة للمیزانیة العادیة )أ(

2022، 
 

التي قدمھا األمین العام في    2022للمیزانیة العادیة للسنة المالیة    المحدثة  اإلیرادات والنفقات  خطة )ب(
 ، 2022أیلول/سبتمبر  30وبتاریخ  2022 یونیو/حزیران 30

 
بشأن    اقتراح )ج( العام  بھ  البدیل  االحتیاطياألمین  أذن  الذي  النحو  على  ، التنفیذي  المجلس  رئیس، 

 یورو لمشروع تحسین البنیة التحتیة في المقر الرئیسي، 250,000بتخصیص مبلغ 
 

في  المانحة  الجھاتمساھمات  والعالمیة    السیاحةمنظمة  مع    مشاریعال )د( المنتھیة   30  للفترة 
 ؛ 2022أیلول/سبتمبر  30وبتاریخ  2022 یونیو/حزیران

 
  30  بتاریخمنظمة  لل  المراجع  غیرالمؤقت  المرحلي    المالي   الوضع مع االرتیاح بتقدیم بیان    اا أیضً حیط علمً یو .2

ل  2022أیلول/سبتمبر    30و  2022  یونیو/حزیران المالي  األداء  للفترلوبیان  في    اتمنظمة    30المنتھیة 
 ؛ 2022أیلول/سبتمبر  30و 2022 یونیو/حزیران

 
و  شكروی .3 المالیة،  بالتزاماتھم  للوفاء  الالزمة  الجھود  بذلوا  الذین  لم  یاألعضاء  الذین  األعضاء  بعد    یفواحث 

 بتسدید ر األعضاء  ذكِّ یُ ، و2022عام  ال  عن  اشتراكاتھم  لتسدیدالتزاماتھم المالیة على اتخاذ الخطوات الالزمة  ب
 ؛ ) من النظام المالي2(7ا المادة علیھ تنص التي اآلجالفي غضون  اشتراكاتھم

 
المُ   ویؤید .4 قرار إیجابي في دورتھا   اتخاذویوصي الجمعیة العامة ب  فاعل،   عضو  وھو  ، م من العراققدَّ الطلب 

 ؛ المقبلةالخامسة والعشرین 
 

 
  .المجلسالتي تصدر بنھایة دورة  المقررات، یرجى مراجعة وثیقة مجلس عتمده الیالنھائي الذي  مقررطالع على اللال .مقررمشروع  ھذا 1
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السیاحة ذات االھتمام    أیًضا  ویؤید .5 لبحوث وتطویر  الدولي  المنتسب "المعھد  العضو  المقدمة من  الدفع  خطة 
 ؛ من الجمعیة العامة قراًرا إیجابیًا" ویطلب SITI-1الخاص 

 
االشتراكات المتأخرة  وعن السنة الجاریة  االشتراكات دیدالنھج االستباقي الذي یتبعھ األمین العام لتس ؤیدیو .6

 ا ھبمواردمن أجل المساھمة في برنامج عمل المنظمة، ال سیما في ضوء الطلبات المتزایدة على المنظمة  
 ؛محدودةال
 

والتأثیر السلبي للتضخم على    ،بالتضخم المستمر الحالي (غیر المدرج في المیزانیة) والمتوقععلًما    یحیطو .7
 ؛ 2023-2022تنفیذ المیزانیة العادیة في فترة السنتین 

 
اقتراح األمین العام بالحفاظ على مستویات الموارد الحقیقیة المتاحة لتنفیذ أنشطة المنظمة من   یؤید بشدةو .8

لتعویض ھذا    2025وفي عام    2024المقدرة لألعضاء في عام    واالشتراكاتخالل زیادة تقدیرات المیزانیة  
لھذا    2025-2024ة السنتین  المیزانیة العادیة لفتر  سودةویطلب إلى األمین العام تقدیم م  ،العنصر التضخمي

 ؛ 2023الغرض إلى المجلس التنفیذي في عام 
 

دیسمبر /األول  كانون  31المنتھیة في    للسنةالمالیة المراجعة لمنظمة السیاحة العالمیة    والبیانات التقریر المالي        - ثانیًا
2021 

المالیة    الذيالخارجي غیر المشفوع بتحفظ    المراجع  برأيمع االرتیاح    ایحیط علمً  .9 البیانات  یشیر إلى أن 
 31  بتاریخ  للمنظمةالمالي    الوضع  عنتقدم صورة حقیقیة    2021لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة  

للسنة المنتھیة في   المساھمینوعن أدائھا وتدفقاتھا النقدیة والتغیرات في حقوق    2021دیسمبر  /األول  كانون
األول/دیسمبر    31 والمعاییر    المالي  نظاملل  وفقًا،  2021كانون  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالیة  والقواعد 

مالیة المتوافقة مع المعاییر المحاسبیة  قر مع التقدیر بأن إصدار البیانات الیالمحاسبیة الدولیة للقطاع العام، و
 بحجم منظمة السیاحة العالمیة؛ األھمیة بالنسبة إلى منظمةٍ  بالغالدولیة للقطاع العام ھو إنجاز 

 
 ؛ 2021دیسمبر /األول كانون 31للسنة المنتھیة في للمنظمة  المراجعةالبیانات المالیة على  یوافقو .10

 
، بما 2021كانون األول/دیسمبر  31بالتقریر المالي لألمین العام للسنة المنتھیة في  التقدیرمع  ایحیط علمً و .11

ال األصول/حقوق  صافي  تحلیل  ذلك  المساھمینفي  واإلجراءات  لالستجابة   تخفیفیة،  اتخاذھا  یمكن  التي 
 ورد   مما  التالي  ویقر،  امحتمل، والمعلومات األخرى الواردة في الوثیقة ومرفقاتھالحاد  ال  السلبيسیناریو  لل

 :التقریر في
 

للصندوق العام   2021میزانیة العادیة لعام  ال  فيمقترحات األمین العام بتخصیص الفائض النقدي  )أ(
- 2024 تینبرنامج عمل المیزانیة العادیة في فترة السنتین المقبلل التنفیذیة األنشطةأجل زیادة  من

2025، 
 

 ، المالي نظام(ب) من ال3-5(أ) و3-5ا للمادة اعتمادات المیزانیة العادیة وفقً  تتحویال )ب(
 

 ؛2021مساھمات المانحین للفترة و العالمیة السیاحةمع منظمة  المشتركمشاریع التمویل  )ج(
 

تقدیرهو .12 الموظفین  ل  المفصلة  للتوقعات  یعرب عن  استحقاقات  مصاریف وتحلیل    الخدمة  انتھاء  بعدتمویل 
ا بأن األمین العام سینظر في استراتیجیات التمویل  على النحو الوارد في ھذه الوثیقة، ویحیط علمً   الرواتب

 التنفیذي؛ جلسقترح األمثل وتاریخ التنفیذ المقترح في دورة مقبلة للممالمحددة وسیقدم ال
  

علمً و .13 أیًضایحیط  العادی  ةمنفصل  ةسنوی  مخصصات  تطبیق  بمواصلة  ا  المیزانیة  لتغطیة  في   استحقاقاتة 
األقل، ویُفضَّل أن تكون مماثلة ألحدث تكالیف    على بأول  على أساس الدفع أوًال   الخدمة  انتھاء  بعدالموظفین  

 المیزانیة؛  إعدادفي وقت  تخصصم أكتواريخبیر   جانب من ُمحتَسبةال الخدمة
 

عام    ویوصي .14 العام خالل  األمین  یواصل  باالشتراكات    2022بأن  یدینون  الذین  األعضاء  حیال  مقارباتھ 
 مدفوعاتھم؛للمنظمة من أجل ضمان تسدید 
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امتنانھو .15 عن  وبیرو،    یعرب  (سویسرا  والمیزانیة  البرنامج  لجنة  رئیس  ونائب  واتعاطفً لرئیس  لمراجع ل ) 
 .الُمنَجز العملالخارجي (إسبانیا) على 
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أیلول/سبتمبر    30و   2022  یونیو/حزیران  30المنتھیة في    اتالتقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للفتر  –  أوالً 

2022 

 2022  یونیو/حزیران  30  بتاریخ  المیزانیة  ونتیجة  2022لعام    المیزانیة العادیة  في  والنفقات  اإلیرادات  خطة  –ألف  

 مقدمة          

رة من األعضاء ومخصصات رل المیزانیة العادیة لمنظمة السیاحة العالمیة من االشتراكات المقموَّ تُ  .1
المیزانیة العادیة للمنظمة التي تغطي   )A/RES/733(XXIV)(  الجمعیة العامة  أقرت  وقد.  2المیزانیة

  موزعة   وھي   ،یورو  30,438,000بمبلغ    ) A/24/5(b) rev.1(  2023-2022فترة المیزانیة لعامي  
 ، یورو  15,390,000ویورو    15,048,000  بمقدار  2023و  2022  للعامین  السنویة  میزانیةالعلى  
 . اتعاطفً 

 
وحتى  2021في عام  إقرارھاالجمعیة العامة منذ  أقرتھاالتي  2023- 2022تطور ھیكل میزانیة  ولقد .2

 2022آذار/مارس    31التغییرات الرئیسیة منذ آخر تحدیث للھیكل في  و.  2022  یونیو /حزیران  30
)CE/116/3(c)  (األجزاء واألقسام  مناصبتحركات    تتناول بین  ذلك من وإلى   ،الموظفین  في  بما 

. وقد أدت ھذه بعد انتھاء الخدمةوظائف الموظفین الشاغرة ومخصصات استحقاقات الموظفین  و  ،القسم
 التغییرات إلى إعادة توزیع االعتمادات بین األجزاء واألقسام ضمن الموارد المعتمدة. 

 
"اعتما1  - ألف    -  األول  المرفق  یبین .3 العادیة" اعتمادات   -المعتمدة والمعدلة    2022دات  ،  المیزانیة 

المعتمدة   العادیة  المیزانیة   CE/DEC/4(CXVI)  المقرر  بموجب  2022  لعامالمیزانیة  واعتمادات 
  یونیو /حزیران  30لتعدیل الھیكل في    العام  األمین  اقتراحبما یتماشى مع    2022العادیة المنقحة لعام  

لعام و.  2022 للمنظمة  العادیة  المیزانیة  یظل مظروف  الھیكلیة،  التغییرات  ھذه  عن  النظر  بصرف 
 یورو.  15,048,000دون تغییر عند ب 2022

 
(الدخل   2022مقارنة بین: (أ) اإلیرادات المعتمدة واالعتمادات لعام    2  -ألف    -  األولالمرفق    وفي .4

ادات المستحقة القبض وحدود اإلنفاق المتسقة لعام عمود المیزانیة األصلیة)، (ب) تقدیر اإلیر/المعتمد
اإلیرادات    2022  یونیو/حزیران  30  بتاریخ  2022 خطة  النقدي والنفقات(عمود  الرصید  (ج)   ،(

الفعلیة حتى   2022  یونیو/حزیران  30للمیزانیة في   المستلم حتى تاریخھ والنفقات  النقد  على أساس 
 (عمود الرصید النقدي للمیزانیة). 2022دیسمبر /األول كانون  31تاریخھ وااللتزامات حتى 

 
 2022المیزانیة العادیة لعام  في  والنفقاتیرادات اإلخطة 

لالقواعد    من  4.الثالثة  للمادة  فقًاو .5 المفصلة  تملالمالیة  السنوات شیً امنظمة،  في  المتبعة  الممارسة  ا مع 
: (أ) المیزانیة المعتمدة واإلیرادات الخطة  وتلحظ.  د األمین العام خطة لإلیرادات والنفقاتعِ السابقة، یُ 

دورتھا   في  العامة  الجمعیة  توصیة  (ج)  السابقة،  المالیة  السنوات  تجربة  (ب)   الرابعةالمتوقعة، 
ضما على  بالحرص  وفقًا  والعشرین  والمیزانیة  العمل  برنامج  تنفیذ    المحصلة   للمبالغن 

)A/RES/733(XXIV).IV.13  ،( المالیة والبیانات  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالي  التقریر  (د) 
مذكرة  ال  مع  ھذه الوثیقة)بالثاني    المرفق(  2021دیسمبر  /األول  كانون  31للسنة المنتھیة في    المراجعة

 في  والنزاع  )19-كوفید(فیروس كورونا    (جائحة  التأثیر المالي المحتمل لألحداث الدولیة  خاصة بشأنال
  . )روسیا على والعقوبات أوكرانیا

 
والمتوقعة  أیًضا  وتشمل .6 المتاحة  النقدیة  الموارد  على  النفقات  بقصر  العام  األمین   في  نظر وال  التزام 

خطة المرتفعة  التضخم  مستویات   تعویض   أجل  من  النفقات  لخفض  الممكنة  الخطوات وتوضح   .

 
االختالفات في الكیان واألساس والعرض بین المیزانیة العادیة وأسس المحاسبة في التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة    تُعَرض 2

 الجزء الثاني).  CE/117/3(c) rev.1( 2021دیسمبر كانون األول/ 31المنتھیة في 
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 المیزانیة،  في  لإلنفاقإیرادات المیزانیة المستحقة القبض، والمستوى المقترح    توقعاإلیرادات والنفقات  
 .2022وتوقع نتیجة الموازنة للسنة المالیة 

 
العالمیة،   شدیدفي ضوء األثر المتوقع الو .7 للتضخم على النفقات المدرجة في میزانیة منظمة السیاحة 

 الموضوع في قسم منفصل من ھذه الوثیقة.  ھذاش ناقَ یُ 
 

 . 2022 یونیو/حزیران 30خطة اإلیرادات والنفقات التي أعدھا األمین العام في  القسمیبین ھذا  .8
 

 المیزانیة  إیرادات خطة       

والمنتسبین التي سیتم    والمشاركین  الفاعلینألعضاء  لقُدرت إیرادات المیزانیة من االشتراكات المقررة   .9
من إجمالي االشتراكات   في المئة  79  یورو، أي  11,168,000استالمھا في السنة المالیة الحالیة بمبلغ  

وإلى   األخیرة  في السنوات  المستوفاةالشتراكات  ا   ستوىیستند ھذا التقدیر إلى موالمقررة في المیزانیة.  
، والنزاع في أوكرانیا والعقوبات على روسیا  19-كوفیدبسبب    2022مؤكدة لعام  الالتوقعات المالیة غیر  

  یونیو /حزیران  30تاریخ    حتىبالفعل    ا ي تم تلقیھتال  اإلیراداتتم تحدیثھا باستخدام معلومات عن    وقد
 والمنتسبین  والمشاركین  الفاعلین  األعضاء  من  استیفاؤھا  تم  التي  االشتراكات  مستوى  یمثلو  .2022

% 88بـاإلیرادات التقدیریة مقارنةً    خطة% من  81یورو)    9,096,116(  2022یونیو  /حزیران  30  في
 . 2021یونیو /حزیران 30 في

 
للسنوات السابقة، والفائض تم اإلبقاء على مخصصات المیزانیة من الرصید النقدي للمیزانیة العادیة   .10

  (A/RES/733(XXIV))الجمعیة العامة    أقرتھعند المستوى الذي    تالمتراكم في مخزن المطبوعا
المالیة )اتعاطفً   یورو  350,000و  یورو  582,000( للسنة  المقدرة  المیزانیة  إیرادات  فإن  وبالتالي   ،

 %. 100وتنفیذھا تبلغ 
 

 1,500,000شتراكات المتأخرة، قُدر أنھ سیتم استالم مبلغ یناھز  وفیما یتعلق بإیرادات المیزانیة من اال .11
. یورو)  1,589,564(  2021-2012مستوى التحصیل للفترة  على أساس متوسط    2022عام    فيیورو  

حتى   المحصلة  المتأخرات  مبلغ  من   % 80یورو)    1,200,238(  2022  یونیو/حزیران  30یمثل 
متوسط مستوى التحصیل في السنوات الخمس الماضیة   من  قلیًال   أعلى  المبلغ  وھذا.  ةالمقدر  اإلیرادات

   في التاریخ نفسھ. )یورو 1,134,546(أي  )2017-2021(
 

 ،األمانة والنوایا الحسنة لألعضاء الذین لدیھم متأخرات  الفضلى التي بذلتھا  جھودالعلى الرغم من  و .12
الصارم بسداد   لھم بااللتزام  لیسوا بعد في وضع یسمح  أو   المتأخرة  اشتراكاتھمفإن بعض األعضاء 

سداد   عن  المتأخرین  األعضاء  تشجیع  في  سیاستھا  األمانة  وستواصل  مناسبة.  سداد  خطة  اعتماد 
 .على األقل بالتقسیطداد متأخراتھم على تقدیم مقترحات لس اشتراكاتھم

 
قُ وإجماًال  .13 لعام  ،  المیزانیة  إیرادات  الدخل  و یورو.    13,600,000بمبلغ    2022درت   تم  الذي یمثل 

 . األخیرة للسنوات مشابھةوھي نسبة  ،المقدرة راداتإلیامن خطة  %83اآلن  لغایة استیفاؤه
 

األمین العام اتباع نھج استباقي تجاه األعضاء لتشجیعھم  المقترحة، سیواصل    إلیراداتخطة ال  اتنفیذً  .14
اشتراكاتھم عن السنة الحالیة والمتأخرات من أجل تجنب إعاقة تنفیذ برنامج عمل المنظمة   دیدعلى تس

والتزام المنظمة بالتركیز على التنفیذ الفعال ألنشطتھا البرنامجیة وأھدافھا االستراتیجیة التي تتعامل 
على قطاع السیاحة والنزاع في أوكرانیا    19-كوفید  وباء  تبعاتالمسبوق الناتج عن  مع الوضع غیر  

 والعقوبات على روسیا. 

 المیزانیة وفروقاتالمیزانیة  في اإلنفاق خطة        

من  %90  یمثلیورو، وھو ما    13,600,000تم التخطیط لنفقات المیزانیة في ھذه السنة المالیة لتكون   .15
 ).2021 عام في% 86( قرتأُ  التياالعتمادات 

 
ما ل  مماثلةمن خطة اإلنفاق المقدرة للسنة الحالیة، وھي نسبة    %98تمثل نفقات المیزانیة حتى اآلن  و .16

التنفیذ عنو  . %)99(  2021كانت علیھ في   للتكالیف غیر المتعلقة بالموظفین، ظل مستوى   دبالنسبة 
. أما %) 96(  2021  عاممما كانت علیھ في    أدنى  ، وھي نسبة2022  یونیو/حزیران  30في  %  93
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التنفیذ یصل إلى  بالنسبة لتكالیف    ،2022حزیران/یونیو    30بتاریخ    % 100الموظفین، فإن مستوى 
. وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات المیزانیة حتى اآلن تشمل 2018-2021الفترة    مع  تتماشىوھي نسبة  

و المیزانیة  العام.    لتزاماتاالالتزامات  نھایة  حتى  تكالیف  3.ألف  المرفق  ویبین القانونیة  معلومات 
في   برمأُ   الذيمن "االتفاق بین األمم المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیة"    16الموظفین بموجب المادة  

 .2003كانون األول/دیسمبر  23
 

یناھز   إلبقاء على النفقات عند مستوىبا  كفیلةاألمین العام تدابیر    تخذی  قدخطة اإلنفاق المقترحة،  ل  اذً تنفی .17
 بسبب تأثیر ارتفاع مستوى ا تعدیل ھذا المستوى نزوًال ویمكن أیضً   .قرتأُ   التيالمیزانیة    من  90%

 مقر منظمة السیاحة العالمیة.   قعث ی في إسبانیا حی وخصوًصاتكالیف، الالتضخم على 
 

المیزانیة .18 ونفقات  إیرادات  تكون  أن  المتوقع  من  التعدیالت،  ھذه  المالیة   المخططة  ومن خالل  للسنة 
من اعتباًرا  لذلك،  المیزانیة  تحدیث  تم،  2022  حزیران/یونیو  30  متوازنة.   العامة  العادیة   خطة 

لعام   والنفقات  العام، كما    2022لإلیرادات  األمین  المرفق األ  نبیَ یُ التي وضعھا   ، 2  -ألف    -  ولفي 
 2022آذار/مارس    31بتاریخ    2022انطالقًا من خطة المیزانیة العادیة السابقة لإلیرادات والنفقات لعام  

)CE/116/3(c)    ،(سبتمبر كما ھو أیلول/  30  اعتباًرا من تاریختحدیثھا مرة أخرى    تمّ والجزء األول
 .موضح في الجزء الثاني

 
 

 
 2022 یونیو/حزیران 30 بتاریخنتیجة المیزانیة العادیة        

 2022  یونیو/حزیران   30یحلل ھذا القسم حالة نتیجة المیزانیة (الرصید النقدي) للمیزانیة العادیة في   .19
كانون  31  لغایةحتى اآلن والنفقات الفعلیة حتى تاریخھ وااللتزامات    استیفاؤه   تم  الذيعلى أساس النقد  

 . 2022 دیسمبر/األول

 )النقدي الدخل( المیزانیة إیرادات                  

النقدي)   .20 الُمستلمة (الدخل  ، بما في ذلك متأّخرات یورو  11,228,221بلغ إجمالي إیرادات المیزانیة 
في   المنتھیة  الفترة  المحصَّلة خالل   من   المیزانیة  ومخصصات  ،2022  یونیو/حزیران  30األعضاء 

تاریخھ    .العامة  الجمعیة  أقرتھ  الذي  تراكمالم  الفائض حتى  المستلمة  اإلیرادات   من %  75وتمثل 
 .)2021% في 74( للمیزانیة رتقِ أُ  التي اإلیرادات

 
الجاریة  االشتراكات  مستوى  بلغو .21 للسنة  والمنتسبین  والمشاركین  الفاعلین  األعضاء  من   المستلمة 

یمثل    یورو،  9,096,116 ما  السنة  المقررة  شتراكاتاال  من%  65أي  لھذه   أي(   المستحقة 
في    مما  أقل  مئویة  نسبة  وھي  ،)یورو  14,069,883 علیھ   30  بتاریخ  %)68(  2021كانت 

یورو) ھي   1,200,238(  تاریخھ  حتى  استالمھا  تم  التي  المتأخرة  االشتراكات  أن  كما  .یونیو/حزیران
مخصصات   وتمثلیورو).    802,082(  2021حزیران/یونیو    30أعلى من تلك المستلمة حتى تاریخ  

 . % من إجمالي المیزانیة6یورو)    931,866(المیزانیة من الفائض المتراكم الذي أقرتھ الجمعیة العامة  

 المیزانیة في اإلنفاق                  

 30المستحقة وبنود التسویة حتى    النفقاتشمل  ی  وذلك  ،یورو  13,276,722المیزانیة    في  اإلنفاق بلغ   .22
حتى    6,436,316(  2022  یونیو/حزیران وااللتزامات   2022دیسمبر  /األول  كانون  31یورو) 

التزاماتو یورو).    6,840,406( تصل  بالموظفین،  المتعلقة  غیر  للتكالیف  المیزانیة   بالنسبة 
حتى    وااللتزامات  بنود والمستحقة    والنفقات  ،%50إلى    2022دیسمبر  /األول  كانون  31القانونیة 

بالنسبة لتكالیف الموظفین، فإن المبلغ المدفوع و  %.50إلى    2022  یونیو/حزیران  30حتى    التسویة
وبدالت رواتب  شكل  للموظفین  على  األشھر    منتظمة  إلى   ستةالخالل  یصل  العام  من  األولى 

مبلغ   4,337,818 وھو  حین  48یمثّل    یورو،  في  المیزانیة    تمثل%،  كانون   31  لغایةالتزامات 
 .%52  تبلغ نسبةً  2022األول/دیسمبر 

 

 نتیجة المیزانیة (الرصید النقدي)                  
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الرصید النقدي للمیزانیة (إجمالي اإلیرادات المحصلة من   عن  ینتج، قد  2022  یونیو/حزیران  30في   .23
 1,657,350.57-یورو (  2,048,501-نفقات المیزانیة) عجز نقدي قدره    ناقصالمیزانیة (النقدیة)  

 ).2021یورو في عام 
 

 
 التضخم        

 الخلفیة                  

تجاوز   قدنھایة الربع األخیر،    قرابة، وال سیما  2021معدالت التضخم في عام  لاالرتفاع الملحوظ    إن .24
رسمیًا.   المنشورة  مدفوًعا  والتوقعات  كان  الحاد  التضخمي  االتجاه  ھذا  أن  حین   األولى   بالدرجةفي 

أسعار   في  االقتصادیة    مواردباالرتفاع  التعدیالت  أیًضا بمجموعة واسعة من  ارتبط  فقد   فيالطاقة، 
الكبرى وما جائحةال  أعقاب االقتصادات  في  النقدیة  السیاسة  المحلیة، واستجابات  األجور  ، وضغوط 

االقتصاد الكلي،   في عدم الیقین    أوجھبھا من آثار متدرجة. في ظل ھذه الخلفیة من التقلبات و  تّصلی
في أوكرانیا إلى تفاقم التحدیات على جبھات متعددة. كان مؤشر معدل التضخم كما نشره   النزاعأدى  

، في العالم  2021-2000عاًما، أي للفترة    20ھو األعلى في آخر    2021في عام    3صندوق النقد الدولي
 .1 رسم) كما ھو مبین في ال% 6.5وإسبانیا ( ،)%5.3)، واالتحاد األوروبي (6.4%(
 

العالمیة    أن  بما .25 السیاحة  لمنظمة  الرئیسي  أو   تستحقّ   المنظمةفي مدرید، فإن معظم نفقات    یقعالمقر 
والتكالیف التشغیلیة   العادیة  المیزانیة  في  الموظفینباألسعار في إسبانیا، وال سیما جداول رواتب    رتبطت

من قبل   المحدد  النحو  ىعل  االستھالك الصلة إلسبانیا ھو مؤشر أسعار    و الثابتة. مؤشر تعدیل األسعار ذ
اإل الوطني  لإلحصاءالمعھد  مؤشر   ارتفع  .Instituto Nacional de Estadística(4(   اتسباني 

لیصل    2022أغسطس  /آب) إلى  %6.5(  2021دیسمبر  /األول  كانونك إلسبانیا من  ستھال أسعار اال
موضّ   %10.5إلى   الكما ھو  في  المو.  2  رسمح  أسعار   4  -ألف    -  األول  رفقیوضح  أیًضا مؤشر 

 .اتإلسبانیا كما نشره المعھد الوطني لإلحصاء  2021-2000 للفترة كستھالاال
 

، قُدّر التضخم 2021مارس  /آذار  31في    2023-2022نظًرا الحتساب المیزانیة العادیة للمنظمة للفترة   .26
بناًء على توقعات   %1.6و  %1.6و  %0.8ـب  2023و  2022و  2021للمیزانیة العادیة المعتمدة لألعوام  

 .)A/24/5(b) rev.1(صندوق النقد الدولي  جانبمؤشر التضخم المنشورة من 
 

، طبقت 2023-2010من الفترة    خیرةاأل  14السنوات الـ    ضمنسنوات    10باإلضافة إلى ذلك، خالل   .27
معتمدة  المیزانیات العادیة ال  مراجعة  یُرجىاألعضاء (  اشتراكاتصفري في    سميّ إ  المنظمة سیاسة نموّ 

ل العامة  الجمعیة   2013-2012و،  )A/RES/572(XVIII)(  2011-2010  لفتراتمن 
)A/RES/603(XIX)  ،(2017-2016و  )A/RES/651(XXI)  ،(2021-2020و 
)A/RES/715(XXIII)  ،(2023-2022و  )A/RES/733(XXIV)  (2014  الفترة  باستثناء -

2015 )A/RES/619(XX)  (2019-2018 والفترة )A/RES/688(XXII) .( 
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 التحدیات

من   عام  جوّ   خوضوغیر متوقع، و  مسبوق   غیرفي بیئة تشھد تضخًما مرتفعًا    العادیة   میزانیةإن إدارة ال .28
كیفیة استیعاب الزیادات   لناحیة  سیما  وال،  مثیل  لھ  یسبق  لمیفرضان تحدیًا    ،وعدم الیقین  ةالشدید  اتالتقلب

والتعامل مع التكالیف لألمم المتحدة    التابعةفي جداول الرواتب اإللزامیة للجنة الخدمة المدنیة الدولیة  
 المرافق وغیرھا. بشأن وخصوًصاالثابتة، 

 
في   .29 إسبانیا  في  التضخم  بین  الفرق  یؤدي   الوطني  للمعھد  اوفقً   %10.5(  2022أغسطس  /آبقد 

المقدر في  ) واللإلحصاءات النقد   2022لعام    ةالمعتمد  2022العادیة    المیزانیةتضخم  وفقًا لصندوق 
یورو إلى   1,339,272قدره    مبلغًا  یُضیف، وھو ما  %8.9) إلى زیادة إضافیة بنسبة  %1.6الدولي (

خطة   یورو إلى  1,210,000قدره    ا إضافیً   امبلغً یورو)، و  15,048,00(  2022المیزانیة العادیة لعام  
 . یورو) 13,600,000( 2022یونیو /حزیران 30 بتاریخ العادیة المیزانیة في نفاقاإل

 
المالیة .30 للقواعد  العالمیة، ال توجد مرونة لطلب میزانیة   ْینالحالیَّ   والنظام المالي  وفقًا  لمنظمة السیاحة 

 2023و  2022  يْ تكمیلیة لتعویض ھذا التأثیر التضخمي. لذلك، بافتراض أن التضخم في إسبانیا لعامَ 
في كل عام)، سیتعین استیعاب نفقات    % 10.5(  2022أغسطس  /آبسیستمر على النحو المقدر في  

لھاتین   ةالمیزانیة المتاح  إیراداتغیر المدرجة في المیزانیة ضمن  منظمة السیاحة العالمیة اإلضافیة  
منظمة السیاحة العالمیة   على  یتعین، س 2023و  2022  يْ المیزانیة في عامَ   فينقص  لل  اتجنبً والسنتین.  

 اعتماد تدابیر لخفض التكالیف.

 المقترح 

باإلضافة    سابقةاألعضاء في السنوات ال  اشتراكات  علىالصفري    سميّ اإل   في ضوء تطبیق سیاسة النموّ  .31
أن یكون ھناك تأثیر    رتقب، من الماستمرارھا  المتوقع  من  تيالو  الحالیةإلى مستویات التضخم المرتفعة  

أجل ضمان   ومنعلى مستویات الموارد الحقیقیة المتاحة لتنفیذ برنامج العمل.    2023و  2022سلبي في  
ن الضروري إدراج تأثیر التضخم الحالي والمتوقع في میزانیة استمرار المنظمة في العمل بفعالیة، م

واالشتراكات 2024-2025 المیزانیة  تقدیرات  زیادة  في  ینظروا  أن  األعضاء  على  یُقترح  لذلك،   .
 لتعویض األثر السلبي للتضخم.  2025وفي عام   2024المقررة في عام 

 

 2022 یونیو/حزیران 30المؤقتة للفترة المنتھیة في  المرحلیةالمالیة  البیانات - باء

 إلى  امرحلیً   امالیً   ابیانً   العام  األمین  یقدم  ،لمنظمة السیاحة العالمیة  من النظام المالي  7-14المادة    بموجب .32
 غیرالمرحلي    المؤقتالوثیقة بیان الوضع المالي    ھذه  في  1  -  باءالتنفیذي. ویتضمن المرفق    سالمجل

 30وبیان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في    ،2022  یونیو/حزیران  30المراجع للمنظمة حتى  
 . 2022 یونیو/حزیران
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 2022 یونیو/حزیران  30المالي للفترة المنتھیة في  واألداء وضعال أضواء على – جیم

 .2022 یونیو/حزیران 30یتضمن ھذا القسم معلومات مالیة أخرى ذات صلة عن الفترة المنتھیة في  .33

 االشتراكات المقررة        

 2022  یونیو/حزیران  30یورو في    23,004,637االشتراكات المقررة المستحقة للصندوق العام    بلغت .34
"بیان االشتراكات   1  -  جیم). ویتضمن المرفق  2021یونیو  /حزیران  30یورو في    22,150,744(

االشتراكات "  2  -  جیم  -ول  األ  المرفق  یعرضو   ،"2022  یونیو/حزیران  30في    األعضاء  منالمستحقة  
 ". 2022 یونیو/حزیران 30األعضاء للفترة المنتھیة في  من المستلمةالمتأخرة 

 األخرى  العام الصندوق ومشاریع حتیاطياال      

ت ومشاریع المیزانیة العادیة األخرى والمشاریع غیر التابعة ااالحتیاط  3  -جیم    -األول    المرفقیبین   .35
 .2022 یونیو/حزیران 30العام للفترة المنتھیة في  صندوقیزانیة العادیة ضمن تحركات الللم

  
، یقدم األمین العام المفصلة المالیة القواعد من 21.السادسة بالمادة عمًال ، البدیل االحتیاطي إلى بالنسبة .36

تقریًرا لتأكیده من قبل لجنة البرنامج والمیزانیة والمجلس التنفیذي، كما أذن بھ رئیس المجلس التنفیذي، 
لمشروع تحسین البنیة التحتیة   ،البدیل  االحتیاطي  ضمن  ،یورو  250,000اقتراح تخصیص مبلغ    بشأن

 التجدید. بعض أعمال ب القیام أجل منمقر الرئیسي لل
 

 العینیة والمساھمات ،للمشاریع ةالمساھمات الطوعیة والمتنوع من المستلمة المبالغ      

الطوعیة   .37 المساھمات  المنتھیة في    المستلمةبلغ إجمالي  للفترة  ما    2022  یونیو /حزیران  30(النقدیة) 
)، یورو   6,436,444،  2021أدنى من المبلغ المسجل في عام    وھو مبلغ(یورو    5,699,871مقداره  

الطوعیة    مقارنةً   أعلىلكنھ   یبین   یورو).  872,702(  2020في    الفترة  لنفس  المستلمةبالمساھمات 
 30المستلمة للفترة المنتھیة في    ،المساھمات الطوعیة والمتنوعة للمشاریع"  4  -  جیم  -األول  المرفق  
والمتنوعة  "2022  یونیو/حزیران الطوعیة  بالمساھمات  حسب ب)  النقدي  الدخل(  المستلمة  قائمة 

 .المشروع
 

شكل سفر واستخدام مرافق المؤتمرات. بالنسبة للفترة حتى   علىا مساھمات عینیة  وتتلقى المنظمة أیضً  .38
التبرعات  2022  یونیو /حزیران  30 ). 2021یورو في    728,398یورو (  1,599,521، بلغت ھذه 
" 2022  یونیو/حزیران  30"المساھمات العینیة عن الفترة المنتھیة في    5  -جیم    -األول  المرفق    یبین

 .حسب الجھة المانحةبحسب النوع وب المستلمةقائمة بالمساھمات العینیة 

 دعم المشاریع  وتكلفةالمبادرات  عیرامش أرصدة       

  " حتیاطیةاال  المشاریع  أموال"و  "دعم المشاریع  لفةتك"  مشاریع  تحّركات  6  -  جیم  -األول  المرفق    رظھِ یُ  .39
 المشاریع   أموال  ظل  في  وتجتمع.  2022  یونیو/حزیران   30أو مشاریع المبادرات للفترة المنتھیة في  

المستخدَ   االحتیاطیة غیر    في  تبقى  التي  الطوعیة  المساھمات  ذات   المشاریع  إنجاز  لدى  مةاألرصدة 
على ما ینص علیھ االتفاق المبرم أو اتفاق الحق   بناءً   نظمةلمالسیاحة العالمیة لتحقیق أھداف ا   منظمة

یتم تجمیع التكالیف   .CE/104/7(a) rev.1  الوثیقةب  عمًال )  CE/DEC/8(CIV)المانحة (  مع الجھة
 منع"  یراالمستردة من المساھمات الطوعیة ضمن مشروع "تكلفة دعم المشوغیر المباشرة المتغیرة  

بشكل قاطع إلى المساھمات الطوعیة، وعادةً ما تكون خدمات    نسبھاأجل دعم الخدمات التي ال یمكن  
 الوحدات اإلداریة. 

 الجھات المانحة مساھماتمشاریع مع منظمة السیاحة العالمیة وال       

للفترة    7  -جیم    المرفقیعرض   .40 المانحة  الجھات  ومساھمات  العالمیة  السیاحة  منظمة  مع  المشاریع 
 .2022 یونیو/حزیران 30المنتھیة في 
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 2022حزیران/یونیو   30في  التمویل قواعد من 13 والفقرة األساسي النظام من 34 المادة تطبیق –دال 

 مقدمة         

یُ المالي  النظاممن    3-8للمادة    وفقًا .41 عن رسِ ،  محدثة  معلومات  التنفیذي  المجلس  إلى  العام  األمین  ل 
من قواعد التمویل   13أو الفقرة  ألساسي و/من النظام ا  34أحكام المادة    علیھم  تنطبق  الذیناألعضاء  

  الد  -  األول  رفقالنصوص الموضحة في المو،  2022  یونیو/حزیران  30المرفقة بالنظام األساسي في  
ر األعضاء بأھمیة ذكّ یُ و  ،جل الوفاء بالتزاماتھم المالیةالذین بذلوا الجھود الالزمة من أیشكر أولئك  و،  1-

في غضون الفترة الزمنیة المنصوص علیھا وبالتالي تجنب التأخیرات التي یمكن أن   اشتراكاتھم تسدید
 عرقل تنفیذ برنامج عمل المنظمة.تُ 
 

  من قواعد التمویل المرفقة   13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34الذین تنطبق علیھم أحكام المادة    األعضاء
 A/RES/217(VII)بموجب القرار   األساسي بالنظام

 
المادة    ،2022  یونیو /حزیران  30  في .42 الفقرة    34یتم تطبیق أحكام  النظام األساسي و/أو  من   13من 

المدرجین في الجدول   عضًوا  25  مھ بالنظام األساسي على األعضاء البالغ عددقواعد التمویل المرفقة  
المُ ، وكذل2  - دال    -  األول  رفقفي الم  لواردا . ُحرم ھؤالء األعضاء من أروبا  شاِركك على العضو 

من   34امتیازات األعضاء في شكل خدمات وحق التصویت في الجمعیة والمجلس. تسري أحكام المادة  
األسا الفقرة  النظام  و/أو  من    13سي  اعتباًرا  األساسي  بالنظام  المرفقة  التمویل  قواعد   كانون  1من 

: إثیوبیا، جمھوریة إیران اإلسالمیة، مدغشقر، باالو، التالین   فاعلینعلى األعضاء ال  2022ینایر  /الثاني
 واتحاد جزر القمر على التوالي.  ،الصومال

 
من النظام األساسي و/أو الفقرة   34رسائل إلى جمیع األعضاء الخاضعین ألحكام المادة    األمانة  توّجھ .43

األساسي، وحثّ   13 بالنظام  المرفقة  التمویل  قواعد  لدفعھا تمن  اقتراح خطط  أو  دیونھم  ھم على سداد 
 .حسب ظروفھمب على فترة من السنوات  بالتقسیط

 
شأن المبلغ المستحق ب)  CE/116/3(c)(  2022  مارس/رآذا  31البیان السابق اعتباًرا من    تحدیث  إنَّ  .44

المادة   الخاضعین ألحكام  الفقرة    34على األعضاء  النظام األساسي و/أو  التمویل   13من  من قواعد 
 علیھم  تنطبق  تعدوكذلك األعضاء الذین لم    ،2022  یونیو/حزیران  30المرفقة بالنظام األساسي في  

  واردٌ   ،مویل المرفقة بالنظام األساسيمن قواعد الت   13أو الفقرة  من النظام األساسي و/  34م المادة  أحكا
 .  2 -دال  -األول  رفقالم من وجأ، وب،  جداولالفي أیًضا 

 
، 4  -  دال  -  األول  رفقفي الم  واردةوالمقتطفات ال   A/RES/736(XXIV)من القرار    6للفقرة    وفقًا .45

من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي   13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34فإن أحكام المادة  
من    مجددًا  تسري األعضاء    2022أبریل  /نیسان  1اعتباًرا  والعراق التالین  الفاعلینعلى  تشاد   :

 . وقیرغیزستان وفانواتو
 

  فاعل، عضو    وھو  ،السیاحة العالمیة رسالة خطیة من العراقسبتمبر، تلقت أمانة منظمة  /أیلول   26في    .46
التزاماتھ المالیة لدى المنظمة   دیدلإلبالغ عن األسباب الخارجة عن إرادتھ والتي أدت إلى التأخیر في تس

  مَ على ذلك، قدَّ   عدم االمتثال للشروط المنصوص علیھا في خطة السداد الخاصة بھ. عالوةً   إلى  بالتاليو
إلى الدورة الحالیة للمجلس التنفیذي من أجل الموافقة، نداءه لمواصلة االستفادة   عراق،الفاعل ال  العضو

  تطبیق   عادةفیھ إ  ت، وھو التاریخ الذي تم2022أبریل  /نیسان  1من خطة السداد المعمول بھا حتى  
الفقرة   والمادة    13أحكام  األساسي  بالنظام  المرفقة  التمویل  قواعد  وفقًا   34من  األساسي  النظام  من 

 دیدؤكد استعداده لتسیذلك،    إلى  باإلضافة.  4  -  دال  -  األول  المرفقفي    A/RES/736(XXIV)للقرار  
الخامسة والعشرین للجمعیة   من المتأخرات قبل الدورة  توّجبوكذلك القسط الم  2023عام  ال  اشتراكات

 العامة.
 

 2022 أیلول/سبتمبر 30 بتاریخ المیزانیة ونتیجة 2022المیزانیة العادیة لعام  في والنفقات اإلیرادات خطة – ھاء

 مقدمة          
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 30أیلول/سبتمبر للمعلومات المعروضة أعاله حتّى تاریخ  30یعرض ھذا القسم تحدیثات حتّى تاریخ  .47
 . 2022حزیران/یونیو 

 
المیزانیة العادیة" اعتمادات   -  عدلةالمعتمدة والم  2022، "اعتمادات  1  -ألف    -رفق األول  یوضح الم .48

لعام   المعتمدة  العادیة  المقررب  2022المیزانیة  المیزانیة   CE/DEC/4(CXVI)  موجب  واعتمادات 
سبتمبر أیلول/  30في    یةبما یتماشى مع اقتراح األمین العام بشأن تعدیل الھیكل  2022لعام    المعدلةالعادیة  
الھیكلیة، یو.  20225 التغییرات  النظر عن ھذه  لعام   العادیةالمیزانیة    بقى مظروفبصرف  للمنظمة 
 یورو.  15,048,000دون تغییر عند ب 2022

 
(الدخل   2022یرادات المعتمدة واالعتمادات لعام  مقارنة بین: (أ) اإل  2  -ألف    -  األولالمرفق    وفي .49

المعتمد/عمود المیزانیة األصلیة)، (ب) تقدیر اإلیرادات المستحقة القبض وحدود اإلنفاق المتسقة لعام 
اإلیرادات    2022  سبتمبر/أیلول  30  بتاریخ  2022 خطة  النقدي والنفقات(عمود  الرصید  (ج)   ،(

في   حتى   2022  أیلول/سبتمبر  30للمیزانیة  الفعلیة  والنفقات  تاریخھ  حتى  المستلم  النقد  أساس  على 
 (عمود الرصید النقدي للمیزانیة). 2022دیسمبر /األول كانون  31تاریخھ وااللتزامات حتى 

 
 2022خطة اإلیرادات والنفقات للمیزانیة العادیة لعام 

ال .50 في    قسمیبین ھذا  العام  األمین  أعدھا  التي  والنفقات  اإلیرادات  مع 2022أیلول/سبتمبر    30خطة   ،
 المعروض أعاله.  و على النحوحزیران/یونی 30 اعتباًرا من تاریخ حول الوضعاألرقام المحدثة 

 
 المیزانیة  إیرادات خطة

 
والمنتسبین التي   لمشاركینوا  الفاعلینألعضاء  لإیرادات المیزانیة من االشتراكات المقررة    أُعید تقدیر .51

بمبلغ   الحالیة  المالیة  السنة  في  استالمھا  أي    11,368,000سیتم  إجمالي   81یورو،  من  المئة  في 
المیزانیة في  المقررة  باالشتراكات  َرت  قُدِّ التي  النسبة  عن  بارتفاعٍ  بتاریخ    79ـ،  المئة   30في 

 30تاریخ    حتىبالفعل    اي تم تلقیھتال  اإلیراداتتم تحدیثھا باستخدام معلومات عن    وقد  حزیران/یونیو.
 والمشاركین   الفاعلین  األعضاء  من  استیفاؤھا  تم  التي  االشتراكات  مستوى  ویمثل. 2022  أیلول/سبتمبر

اإلیرادات التقدیریة   خطة% من  96یورو)    10,935,047(  2022  أیلول/سبتمبر   30  في  والمنتسبین
 . 2021 أیلول/سبتمبر 30 في% 98بـمقارنةً 

 
مخصصات المیزانیة من الرصید النقدي للمیزانیة العادیة للسنوات السابقة والفائض المتراكم لم تتغیر   .52

 ).  10حزیران/یونیو (انظر الفقرة  30عما كانت علیھ في  تفي مخزن المطبوعا
 

 1,500,000ة من االشتراكات المتأخرة، قُدر أنھ سیتم استالم مبلغ یناھز  وفیما یتعلق بإیرادات المیزانی .53
یورو).   1,589,564(  2021-2012مستوى التحصیل للفترة  على أساس متوسط    2022عام    فيیورو  

حتى   المحصلة  المتأخرات  مبلغ  من 95یورو)    1,426,225(  2022  أیلول/سبتمبر   30یمثل   %
-2018الماضیة (  األربعمتوسط مستوى التحصیل في السنوات    من  أقل  المبلغ  وھذا.  ةالمقدر  اإلیرادات

 ) في التاریخ نفسھ. یورو 1,760,509) (أي 2021
 

 تم  الذيیمثل الدخل  ویورو.    13,800,000بمبلغ    2022إیرادات المیزانیة لعام    أُعید تقدیر،  وإجماًال  .54
 . األخیرة للسنوات مشابھةوھي نسبة  ،المقدرة اإلیرادات% من خطة 96اآلن  لغایة استیفاؤه

 
 المیزانیة وفروقاتالمیزانیة  في اإلنفاق خطة        

من  %92  یمثلیورو، وھو ما    13,800,000تم التخطیط لنفقات المیزانیة في ھذه السنة المالیة لتكون   .55
الفقرة حزیران/  30  بتاریخراجع الخطة  . ()2021  عام   في%  87(  أُقرت   التياالعتمادات   یونیو في 

15( 
 

 
اعتمادات     CE/117/3(c) rev.1  الوثیقةھذه  في  المیزانیة العادیة"    -  عدلةالمعتمدة والم  2022، "اعتمادات  1  -ألف    -رفق األول  یوضح الم 5

بما یتماشى   2022لعام    المعدلةواعتمادات المیزانیة العادیة    CE/DEC/4(CXVI)  موجب المقررب  2022المیزانیة العادیة المعتمدة لعام  
 . 2022أیلول/سبتمبر  30وفي  2022 حزیران/یونیو 30في  یةمع اقتراح األمین العام بشأن تعدیل الھیكل
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ما ك  نفسھانسبة  ال% من خطة اإلنفاق المقدرة للسنة الحالیة، وھي 98تمثل نفقات المیزانیة حتى اآلن و .56
التنفیذ عنو%).  98(  2021كانت علیھ في   للتكالیف غیر المتعلقة بالموظفین، ظل مستوى   دبالنسبة 

%). أما 94(  2021  عامما كانت علیھ في  ك   نفسھانسبة  ال، وھي  2022  سبتمبر/أیلول  30% في  94
، وھي 2022  أیلول/سبتمبر  30% بتاریخ  100بالنسبة لتكالیف الموظفین، فإن مستوى التنفیذ یصل إلى  

. وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات المیزانیة حتى اآلن تشمل التزامات  2018-2021الفترة    مع  تتماشىنسبة  
 ھایة العام.  القانونیة حتى ن االلتزاماتالمیزانیة و

 
إلبقاء على النفقات عند مستوى یناھز با  كفیلةاألمین العام تدابیر    یتخذ  قدخطة اإلنفاق المقترحة،  ل  تنفیذًا .57

 ). 17حزیران/یونیو، الفقرة    30% في الخطة بتاریخ  90 بنسبة  ت (مقارنةً أُقر  التي المیزانیة    من%  92
 وخصوًصاتكالیف،  ال بسبب تأثیر ارتفاع مستوى التضخم على  ا تعدیل ھذا المستوى نزوًال ویمكن أیضً 

 مقر منظمة السیاحة العالمیة.   قعفي إسبانیا حیث ی
 

المالیة  .58 للسنة  المخططة  المیزانیة  ونفقات  إیرادات  تكون  أن  المتوقع  من  التعدیالت،  ھذه  ومن خالل 
لإلیرادات   العامةالمیزانیة العادیة  خطة    تحدیث  تم،  2022  أیلول/سبتمبر  30متوازنة. لذلك، اعتباًرا من  

، انطالقًا من 2  - ألف    -  ولفي المرفق األ  یُبیَنالتي وضعھا األمین العام، كما    2022والنفقات لعام  
انظر (  2022  حزیران/یونیو  30  بتاریخ  2022خطة المیزانیة العادیة السابقة لإلیرادات والنفقات لعام  

 .للنظر فیھا من قبل األعضاءوتُعَرض  )،أعاله 18الفقرة 
 

األعضاء  وسیرصد األمین العام عن كثب خطة اإلیرادات واإلنفاق في المیزانیة العادیة. وسیتم إطالع .59
التخفیفیة التي   على أي سیناریو سلبي حاد محتمل قد یؤثر على عملیات المیزانیة العادیة واإلجراءات

 یمكن اتخاذھا لخفض التكالیف. 
 

 2022 أیلول/سبتمبر 30 بتاریخلمیزانیة العادیة نتیجة ا       

 2022  أیلول/سبتمبر  30یحلل ھذا القسم حالة نتیجة المیزانیة (الرصید النقدي) للمیزانیة العادیة في   .60
كانون  31  لغایةحتى اآلن والنفقات الفعلیة حتى تاریخھ وااللتزامات    استیفاؤه   تم  الذيعلى أساس النقد  

 . 2022األول/دیسمبر 

 )النقدي الدخل( المیزانیة إیرادات                  

النقدي)   .61 (الدخل  الُمستلمة  المیزانیة  إیرادات  إجمالي  عن    یورو  13,293,138بلغ  (بارتفاع 
بتاریخ    11,228,221 خالل /حزیران/یونیو)30یورو  لة  المحصَّ األعضاء  متأّخرات  ذلك  في  بما   ،

 أقرتھ  الذي  المتراكم  الفائض  من  المیزانیة  ومخصصات  ،2022  أیلول/سبتمبر  30الفترة المنتھیة في  
تاریخھ    .العامة  الجمعیة حتى  المستلمة  اإلیرادات   للمیزانیة   أُقِرت  التي  اإلیرادات  من%  88وتمثل 

 ). 2021% في 85(
 

الجاریة   االشتراكات  مستوى  بلغو .62 للسنة  والمنتسبین  والمشاركین  الفاعلین  األعضاء  من  المستلمة 
یمث  یورو،  10,935,047 ما  (  المقررة  االشتراكات  من%  78ل  أي  السنة  لھذه   أيالمستحقة 
في    مال  مماثلة  مئویة  نسبة  وھي  ،)یورو  14,013,013 علیھ   30  بتاریخ%)  77(  2021كانت 

یورو) ھي   1,426,225(  تاریخھ  حتى  استالمھا  تم  التي  المتأخرة  االشتراكات  أن  كما.  سبتمبر/أیلول
مخصصات   وتمثلیورو).    1,395,708(  2021  أیلول/سبتمبر  30أعلى من تلك المستلمة حتى تاریخ  

 % من إجمالي المیزانیة. 6یورو)    931,866(المیزانیة من الفائض المتراكم الذي أقرتھ الجمعیة العامة  

 المیزانیة  في اإلنفاق       

 30المستحقة وبنود التسویة حتى    النفقاتشمل  ی  وذلك  ،یورو  13,535,499المیزانیة    في  اإلنفاق بلغ   .63
حتى    9,575,424(  2022  أیلول/سبتمبر وااللتزامات   2022دیسمبر  /األول  كانون  31یورو) 

المیزانیة و یورو).    3,960,076( التزامات  تصل  بالموظفین،  المتعلقة  غیر  للتكالیف  بالنسبة 
حتى   القانونیة  بنود والمستحقة    والنفقات  ،%31إلى    2022دیسمبر  /األول  كانون  31وااللتزامات 

بالنسبة لتكالیف الموظفین، فإن المبلغ المدفوع على  و%.  69إلى    2022  أیلول/سبتمبر  30التسویة حتى  
 6,534,477األولى من العام یصل إلى    التسعةت منتظمة للموظفین خالل األشھر  شكل رواتب وبدال 

 2022كانون األول/دیسمبر  31 لغایةالتزامات المیزانیة  تمثل%، في حین 72یورو، وھو مبلغ یمثّل 
 %. 28 تبلغ نسبةً 



 
 
CE/117/3(c) rev.1 

 

 
 

 

 نتیجة المیزانیة (الرصید النقدي)       

الرصید النقدي للمیزانیة (إجمالي اإلیرادات المحصلة من   عن  ینتج، قد  2022  أیلول/سبتمبر  30في   .64
یورو في عام    14,939یورو (  242,362-نفقات المیزانیة) عجز نقدي قدره    ناقصالمیزانیة (النقدیة)  

2021.( 
 

قدرة المنظمة   وقد تتأثر.  ررةیعتمد الرصید النقدي للمیزانیة على توقیت دفع األعضاء لالشتراكات المق .65
بالتزاماتھا   الوفاء  األالعلى  تحصیل   مدقصیرة  في  تأخیرات  واجھت  إذا  العمل  لبرنامج  واالمتثال 

  سددمن قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي على ما یلي: "ی  12األعضاء. تنص الفقرة    اشتراكات
 ستحق عنھا ..." في الشھر األول من السنة المالیة التي ت اشتراكاتھمأعضاء المنظمة 

 2022 أیلول/سبتمبر 30المؤقتة للفترة المنتھیة في  المرحلیةالمالیة  البیانات - واو

 إلى  مرحلیًا  مالیًا  بیانًا  العام  األمین  یقدم  ،من النظام المالي لمنظمة السیاحة العالمیة  7-14المادة    بموجب .66
المرحلي   المؤقتالوثیقة بیان الوضع المالي    ھذه  في  1  - باء    -التنفیذي. ویتضمن المرفق األول    المجلس

وبیان األداء المالي للمنظمة للفترة المنتھیة في   ،2022  أیلول/سبتمبر  30المراجع للمنظمة حتى    غیر
 . 2022 أیلول/سبتمبر 30

 
 2022 أیلول/سبتمبر 30المالي للفترة المنتھیة في  األداء والوضعأضواء على  – زاي

 .2022أیلول/سبتمبر  30یتضمن ھذا القسم معلومات مالیة أخرى ذات صلة عن الفترة المنتھیة في  .67

 االشتراكات المقررة        

. 2022  أیلول/سبتمبر  30یورو في    21,441,605  االشتراكات المقررة المستحقة للصندوق العام  بلغت .68
لول/سبتمبر یأ    30في    األعضاء  من"بیان االشتراكات المستحقة    1  -  جیم  -األول  ویتضمن المرفق  

األعضاء للفترة المنتھیة   من  المستلمة"االشتراكات المتأخرة    2  -  جیم  -ول  األ  المرفق  ویعرض  ،"2022
 ". 2022أیلول/سبتمبر  30في 

 األخرى  العام الصندوق ومشاریع االحتیاطي      

ت ومشاریع المیزانیة العادیة األخرى والمشاریع غیر التابعة ااالحتیاط  3  -جیم    -األول    المرفقیبین   .69
 .2022أیلول/سبتمبر  30العام للفترة المنتھیة في  صندوقللمیزانیة العادیة ضمن تحركات ال

  

 العینیة والمساھمات ،للمشاریع ةالمساھمات الطوعیة والمتنوع من المستلمة المبالغ      

الطوعیة   .70 المساھمات  إجمالي  في    المستلمةبلغ  المنتھیة  للفترة  ما   2022  أیلول/سبتمبر  30(النقدیة) 
في عام عن الفترة نفسھا    ساھمات الطوعیة المستلمةملل  مماثلوھو مبلغ    ،یورو  6,841,985مقداره  
 ، "المساھمات الطوعیة والمتنوعة للمشاریع  4  -  جیم  -األول  یبین المرفق    .)یورو  6,875,947(  2021

 المستلمة" قائمة بالمساھمات الطوعیة والمتنوعة 2022 أیلول/سبتمبر 30المستلمة للفترة المنتھیة في 
 حسب المشروع. ب) النقدي الدخل(
 

استخدام مرافق المؤتمرات. بالنسبة للفترة حتى شكل سفر و  علىا مساھمات عینیة  وتتلقى المنظمة أیضً  .71
). 2021یورو في    1,506,938یورو (  2,156,167، بلغت ھذه التبرعات  2022  أیلول/سبتمبر  30

" 2022  أیلول/سبتمبر  30"المساھمات العینیة عن الفترة المنتھیة في    5  - جیم    -األول  یبین المرفق  
 .حسب الجھة المانحةبحسب النوع وب المستلمةقائمة بالمساھمات العینیة 

 دعم المشاریع  الیفوتكالمبادرات  مشاریع أرصدة       

المشاریع" و"  تكلفة"   تحّركات  6  -  جیم  - األول  المرفق    یُظِھر .72 أو االحتیاطیة  المشاریع  أموالدعم   "
في   المنتھیة  للفترة  المبادرات   المشاریع   أموال  ظل  في  وتجتمع.  2022  أیلول/سبتمبر  30مشاریع 
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المستخدَ   االحتیاطیة غیر    في  تبقى  التي  الطوعیة  المساھمات  ذات   المشاریع  إنجاز  لدى  مةاألرصدة 
برم أو اتفاق الحق على ما ینص علیھ االتفاق الم  بناءً   لمنظمةالسیاحة العالمیة لتحقیق أھداف ا   منظمة

. یتم تجمیع التكالیف CE/104/7(a) rev.1  بالوثیقة  عمًال )  CE/DEC/8(CIV)مع الجھة المانحة (
 منع"  یراالمستردة من المساھمات الطوعیة ضمن مشروع "تكلفة دعم المشوغیر المباشرة المتغیرة  

بشكل قاطع إلى المساھمات الطوعیة، وعادةً ما تكون خدمات    نسبھاأجل دعم الخدمات التي ال یمكن  
 الوحدات اإلداریة. 

 الجھات المانحة مساھماتمشاریع مع منظمة السیاحة العالمیة وال       

المانحة    7  -جیم    -األول    المرفقیعرض   .73 الجھات  العالمیة ومساھمات  السیاحة  المشاریع مع منظمة 
 .2022 أیلول/سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 2022 أیلول/سبتمبر 30في  التمویل قواعد من 13 والفقرة األساسي النظام من 34 المادة تطبیق – حاء

 مقدمة        

یُ المالي  النظاممن    3-8للمادة    وفقًا .74 عن رسِ ،  محدثة  معلومات  التنفیذي  المجلس  إلى  العام  األمین  ل 
النصوص الموضحة في و،  2022  أیلول/سبتمبرفي  المذكورة آنفًا  حكام  األ  علیھم  تنطبق  الذین األعضاء  

   .1- الد -األول  رفقالم
 

من قواعد التمویل المرفقة   13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34الذین تنطبق علیھم أحكام المادة    األعضاء
 A/RES/217(VII)بموجب القرار   األساسي بالنظام

 
لل،  أیلول/سبتمبر  30  في .75 من النظام   34تحركات في قائمة األعضاء بموجب أحكام المادة  أي    م تُسجَّ

 األول  رفقكما ھو مبین في الم  ،قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسيمن    13األساسي و/أو الفقرة  
 الجداول ألف، ب، ج.  ،2 –د  -
 

ل، لكذلك .76 االمتثال للشروط المنصوص   ھذه الفترة لناحیةتحركات أخرى یجب اإلبالغ عنھا خالل    م تُسجَّ
 مؤقتًا من األحكام المذكورة أعاله. علیھا في خطط السداد من قبل األعضاء الذین ُمنحوا إعفاءً 

 
الخاص  خفّض   .77 االھتمام  ذات  السیاحة  وتطویر  لبحوث  الدولي  "المعھد  المنتسب    "SITI-1العضو 

إلى الدورة الحالیة للمجلس   یده المستحقرص  ویةویُقدّم خطة سداد ممتدة على سنتین لتس  ،متأخراتھ جزئیًا
 التنفیذي من أجل الموافقة علیھا.

 

 
 2021كانون األول/دیسمبر  31المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة للسنة المنتھیة في  التقریر - ثانیًا 

 
المالي، تم إعداد البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة في   النظاممن    14وفقاً للمادة   .78

األول/دیسمبر    31 أمینً   ظل  في  2021كانون  بولولیكاشفیلي بصفتھ  السید زراب  عامً والیة  وفقً ا  ا ا، 
العالمیة،    للنظام السیاحة  لمنظمة  المالیة  والمالي  العالمیة    المفصلةالبیانات  السیاحة  القواعد  ولمنظمة 

وتماشیً  العام،  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  باستخدام  والمعاییر  تقضي  التي  المتحدة  األمم  سیاسة  مع  ا 
 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام كمعاییر محاسبیة من قبل مؤسسات منظومة األمم المتحدة. 

 
أساس المعاییر   وإنل للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.  أعدت المنظمة بیانات مالیة سنویة تمتث .79

حیث یتم تسجیل المعامالت   ،المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھو مفھوم المحاسبة على أساس االستحقاق
توفر البیانات المالیة المستندة إلى المعاییر المحاسبیة وواإلبالغ عنھا عند حدوثھا ولیس عند سدادھا.  

  كما   ،تھاایة للقطاع العام رؤى أعمق حول إیرادات المنظمة ونفقاتھا وأصولھا وخصومھا واحتیاطالدول
 تحسن عملیة صنع القرار واإلدارة المالیة والتخطیط على مستویات اإلدارة والحوكمة.
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 الذيرأي  التقدیم    ویتمالمالي.    النظاممن    1  للمرفقخارجیة وفقًا  المراجعة  لالبیانات المالیة ل  خضعت .80
 للمجلس   117  الدورة  إلى  المالیة  البیانات  بشأن  الخارجي  المراجعوتقریر    ة مراجعال  عملیة  إلیھ  خلصت
 . المالي النظام من 2-17 للمادةوفقًا  التنفیذي

 
 كانون  31یتضمن التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في   .81

الثاني)    2021دیسمبر  /األول المرافق  في  یلي:  (الواردة  المالي1ما  التقریر  العام  )  لمنظمة   لألمین 
العالمیة السی  تقدیم)  2،  2021  لسنة   السیاحة  لمنظمة  المالیة  في  البیانات  العالمیة   كانون  31احة 

المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة   البیانات)  4) رأي المراجع الخارجي،  3  ،2021دیسمبر  /األول
 . المراجعة غیر المرفقات) 5والمالیة،  البیاناتبما في ذلك المالحظات على  ،2021المنتھیة 

 
 2021التقریر المالي لسنة       

 للوضع المالي وتحلیًال   مناقشةً   2021یتضمن التقریر المالي لألمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة لعام   .82
 كانون   31المتعلق بالمیزانیة للسنة المالیة المنتھیة في    األداءلمنظمة السیاحة العالمیة وأدائھا المالي و

 . 2021دیسمبر /األول
 

لعام  یتضمن   .83 المالي  في  فصًال   2021التقریر  المنتھیة  للسنة  العادیة  المیزانیة  أداء  عن   كانون   31 
رة من رمیزانیة العادیة على توقیت دفع االشتراكات المقلل. یعتمد الرصید النقدي  2021دیسمبر /األول
لعام  واألعضاء.    جانب العادیة  المیزانیة  تعدیل  التحویالت    من  2021تم  تغییبخالل  إجمالي دون  ر 

 االعتمادات الموافق علیھا.
 

یورو. ویقترح األمین   917,393فائض نقدي قدره    2021میزانیة العادیة لعام  للنتج عن الرصید النقدي   .84
النقدي   الفائض  اللل العام تخصیص  العام    2021لعام    عادیةمیزانیة   األنشطة أجل زیادة    من للصندوق 

 . تینفي فترة السنتین المقبل برنامج عمل المیزانیة العادیةل التشغیلیة
 

لعام   .85 للمنظمة  المالي  التقریر  المحتمل 1أیًضا:    2021یتضمن  المالي  التأثیر  ) مالحظة خاصة حول 
التمویل المشترك   ،إلیراداتھا ونفقاتھا  مفصًال   ) تحلیًال 2لألحداث الدولیة،   بما في ذلك قائمة مشاریع 

العالمیة ومساھمة الجھات المانحة،    2021لعام    ھا أصول  بشأن  مفصًال   ) تحلیًال 3مع منظمة السیاحة 
الم  ھاوخصوم األصول/حقوق  سیما  ساھمینوصافي  وال  المق  بشأن،  وراالشتراكات   االلتزامات رة، 
وصندوق رأس المال   ،النقدیة  كافئاتوم  منھا  النقدیة ،خدمةبعد انتھاء الاستحقاقات الموظفین  ب  المتعلقة

 ) الفصول المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة وكذلك الشفافیة والمساءلة المالیة. 4العامل، و
 

 
 

 الدولیة  لألحداث المحتمل المالي التأثیر بشأن خاصة مالحظات
 

-دلمنظمة السیاحة العالمیة بسبب انتشار جائحة كوفی یقین بشأن التوقعات المالیة  العدم    من  حالةٌ   تسودُ  .86
من أجل االستجابة وفي أوكرانیا، والعقوبات المفروضة على روسیا.   نزاععلى مستوى العالم، وال 19

التالیة لخفض التكالیف، وتحسین التدفق   التخفیفیةلألحداث فور وقوعھا، ستواصل المنظمة اإلجراءات  
 النقدي للمنظمة، والحفاظ على السیولة:

 
ط یتخطالاألعضاء المقررة عن السنة الحالیة والمتأخرات، و  اشتراكاتالمستلمة من    المبالغرصد   )أ(

 للتخفیضات المحتملة عن طریق قصر النفقات على الموارد النقدیة المتاحة والمتوقعة؛
 

األعضاء باستخدام صندوق رأس المال العامل   اشتراكاتر السیولة على مستحقات  (ب) إدارة مخاط
 إذا لزم األمر؛

 
أجل تعویض المستویات المرتفعة للتضخم إذا لزم   منخطوات لخفض النفقات    اعتماد(ج) النظر في  

 األمر؛
 

لتقلیص فیھا  النظر  یجري  وأي خطط  المالي  والوضع  البرنامج  على  األعضاء  إطالع  عملیات   (د) 
 المیزانیة العادیة؛ 
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 إلیفاءاستالم الموارد النقدیة الخاصة بھا ل  حین  إلى  المانحة  الجھات(ھـ) تأخیر المشاریع القائمة على  

 النفقات. ب
 

من   .87 المستمر  الدعم  ومع  العوامل  ھذه  على  السیاحة  المانحة  والجھات  األعضاءبناًء  منظمة  تتوقع   ،
 في أوكرانیا.  نزاعوال  ةالمستمر  جائحةبمسؤولیاتھا البرنامجیة والمالیة على الرغم من الالعالمیة أن تفي  

 
 الخدمة انتھاء بعدالمتعلقة باستحقاقات الموظفین  االلتزامات

 
بعد انتھاء  المتعلقة باستحقاقات الموظفین    لتزاماتالتقریر العالقة بین صافي أصول المنظمة واال  بیِّنیُ  .88

على صافي األصول.   بعد انتھاء الخدمةاستحقاقات الموظفین  ب  المتعلقة  اللتزاماتواألثر الكبیر ل  الخدمة
 6,684,639-في المنظمة    ساھمین، بلغ صافي األصول/حقوق الم2021دیسمبر  /األول  كانون  31في  

 .یورو 34,731,027- بعد انتھاء الخدمةاستحقاقات الموظفین بلتزامات المتعلقة اال بلغتو ،یورو
  

  انتھاء  بعدلتمویل االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفین  قدمت منظمة السیاحة العالمیة استراتیجیةً  .89
 انتھاء   بعدباستحقاقات الموظفین    المتعلقةلتزامات  االتمویل  ل  العالمیة  السیاحة(استراتیجیة منظمة    الخدمة
(التقریر المالي لمنظمة   CE/110/4(d)مجلس التنفیذي من خالل الوثیقة  لل  110  الدورة) إلى  الخدمة

تمت و  ،)2018دیسمبر  /األول  كانون  31السیاحة العالمیة والبیانات المالیة المراجعة للسنة المنتھیة في  
 . CE/DEC/4(CX) 4(c)المقرر  بموجبالموافقة علیھا 

 
لتمویل    إنَّ  .90 العالمیة  السیاحة  الموظفین    المتعلقةلتزامات  االاستراتیجیة منظمة   انتھاء   بعدباستحقاقات 

لتغطیة التكالیف السنویة   تخصصةة مأكتواریمن قبل شركة    مصاریف الرواتب  احتساب  تتطلب  الخدمة
بشكل في تمویل ھذه االستحقاقات    النقصوتقلیص    الخدمة  انتھاء  بعدالموظفین    الستحقاقاتالمتوقعة  

 مصاریفو  الخدمة  انتھاء  بعدالموظفین    استحقاقاتالسادس "توقعات تمویل    رفقتدریجي. یوضح الم
تمویل  الرواتب لتوقعات  سیناریوھات  إجراؤه ألربعة  تم  الذي  التحلیل  عام  االستحقاقات    ھذه"  حتى 
بما في ذلك استراتیجیة   ،2020دیسمبر  /األول  كانون  31في  االستحقاقات    ھذهبناًء على تقییم    2050

 والنسب المئویة لألصول/الخصوم.  الرواتب،والمساھمات كنسبة مئویة من  ،المساھمة المفترضة
 

رقم  في   .91 السیناریو  باستثناء  السیناریوھات  ل  تندرج،  1جمیع  المئویة  الرواتبالنسبة   عن  مصاریف 
وستتطلب إیرادات   المقدّرة،  المیزانیة العادیة  مخصصاتفي    الخدمة  انتھاء   بعداستحقاقات الموظفین  

لتزامات السنویة اال. لذلك، ما لم یكن باإلمكان إیجاد مصادر دخل بدیلة للوفاء بالعادیة  للمیزانیةإضافیة  
ي  ، فإن ھذه الزیادة فالخدمة انتھاء بعداستحقاقات الموظفین  بشأنوالمتراكمة لمنظمة السیاحة العالمیة 

 .األعضاء في المیزانیة العادیة اشتراكاتاالعتمادات ستؤدي إلى زیادة في مستوى 
 

المحددة .92 التمویل  استراتیجیات  وتحلیل  دراسة  العام  األمین  و  المقترح قدم  وسیُ   ،یواصل   تاریخاألمثل 
. األعضاء  قِبل   من  علیھا والموافقة  فیھا  النظر  أجل  من  التنفیذي  للمجلسالتنفیذ المقترح في دورة مقبلة  

، ستستمر منظمة السیاحة العالمیة في تطبیق اعتماد سنوي منفصل بھذا الشأن   اتخاذ قرار  حین  وإلى
 كحد على أساس الدفع أوالً بأول  الموظفین بعد انتھاء الخدمة    استحقاقاتفي المیزانیة العادیة لتغطیة  

 تخصصم  أكتواريسوبة من قبل خبیر  محالا ألحدث تكالیف الخدمة  مشابھً   یكون  أن  فضل، والذي یُ أدنى
 وقت إعداد المیزانیة.

 
  الذي  والرأي  2021دیسمبر  /األول  كانون  31  في  المنتھیة  للسنة  العالمیة  السیاحة   لمنظمة  المالیة  البیانات
 المراجعة عملیة إلیھ خلصت

 
المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. وفقًا للمعاییر  2021أعدت منظمة السیاحة العالمیة بیاناتھا المالیة لعام  .93

عام   في  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  وتنفیذ  اعتماد  خالل  في   طبیقھات  دعم و  2014من 
، ومفیدة  صلة  ذاتالسنوات التالیة، عززت منظمة السیاحة العالمیة قدرتھا على إنتاج معلومات مالیة  

الزیادة في   بھامحاسبیة معترف  باستخدام معاییر    وضوحھا عززت شفافیتھا و  كما دولیًا. تؤدي ھذه 
المانحة   والجھات  األعضاء  الدول  ثقة  زیادة  إلى  ومصداقیتھا  واتساقھا  المالیة  التقاریر   لناحیةجودة 

 بحجم منظمة السیاحة العالمیة. لمنظمةٍ  األھمیة بالغإنجاز  بمثابة ذلك یُعتبَرو ،مساءلة المنظمة
 



 
 
CE/117/3(c) rev.1 

 

 
 

) بیان التغیرات في صافي 3) بیان األداء المالي، 2المالي،   وضع) بیان ال1ن: البیانات المالیة م ألفتت .94
الم النقدیة،  4،  ساھمیناألصول/حقوق  التدفقات  بیان  الفعلیة  5)  والمبالغ  المیزانیة  بین  مقارنة   (- 
و العادیة،  ال6المیزانیة  على  المالحظات  معلوماتوالمالیة.    بیانات)  أیًضا  المالیة  البیانات  عن    تقدم 
 ب) الخدمات األخرى.والعمل،    برنامجللتحدید بشكل منفصل، وھي: أ) خدمات    قابلةقطاعات األعمال ال

 
إیجابي) بشأن البیانات المالیة   رأي(  بتحفظ  مشفوع أصدر مراجع الحسابات الخارجي (إسبانیا) رأیًا غیر   .95

. وكما ورد في رأي مراجع الحسابات الخارجي، فإن 2021لمنظمة السیاحة العالمیة للسنة المنتھیة  
البیانات المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة "تقدم، من جمیع النواحي المادیة، صورة حقیقیة عن صافي 

، باإلضافة  2021دیسمبر  /األول  كانون  31  بتاریخ  األصول والوضع المالي لمنظمة السیاحة العالمیة
التنظیمي  اإلطار  مع  یتوافق  بما  التاریخ،  ذلك  في  المنتھیة  المالیة  للسنة  النقدیة  والتدفقات  أدائھا  إلى 

مع المبادئ والمعاییر والبیانات المالیة)،    على  2  مالحظةالمطبق إلعداد التقاریر المالیة (المحدد في ال
 ". على وجھ الخصوص دة فیھالمحاسبیة الوار

 
 

*** 
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Annex I.A.1:  2022 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

  

2022 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 30 June 2022
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 10,330,000 4,718,000 15,048,000 Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000
A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000 A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 242,000 80,000 322,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 242,000 80,000 322,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000
A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000 A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000 B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000
B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000 B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000

C Support - Direct to Members 16 9 2,828,000 1,197,000 4,025,000 C Support - Direct to Members 14 9 2,584,000 1,197,000 3,781,000
C01 Conferences Services 5 1 670,000 129,000 799,000 C01 Conferences Services 3 1 426,000 129,000 555,000
C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000 C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000
C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000 C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000

D Support - Indirect to Members 13 26 3,370,000 2,046,000 5,416,000 D Support - Indirect to Members 15 26 3,614,000 2,046,000 5,660,000
D01 Budget and Finance 3 1 426,000 319,000 745,000 D01 Budget and Finance 3 1 426,000 319,000 745,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000
D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000 D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000
D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000 D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 17 2,220,000 700,000 2,920,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 10 17 2,464,000 700,000 3,164,000

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/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1 and CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1. Movements of posts among sections are annually considered.
Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1 and the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022. Movements of posts among 
sections are annually considered.
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2022 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 30 September 2022
Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General
Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 4

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000 Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000
A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000 A Member Relations 13 5 1,886,000 546,000 2,432,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 242,000 80,000 322,000 A02 Regional Programme, Americas 2 2 364,000 80,000 444,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000
A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000 A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000 B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000
B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000 B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000

C Support - Direct to Members 16 9 2,828,000 1,197,000 4,025,000 C Support - Direct to Members 14 9 2,584,000 1,197,000 3,781,000
C01 Conferences Services 5 1 670,000 129,000 799,000 C01 Conferences Services 3 1 426,000 129,000 555,000
C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000 C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000
C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000 C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000

D Support - Indirect to Members 13 26 3,370,000 2,046,000 5,416,000 D Support - Indirect to Members 14 26 3,492,000 2,046,000 5,538,000
D01 Budget and Finance 3 1 426,000 319,000 745,000 D01 Budget and Finance 3 0 366,000 319,000 685,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000
D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000 D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000
D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000 D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 17 2,220,000 700,000 2,920,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 18 2,402,000 700,000 3,102,000

Remarks:
1 P posts include P and above posts
2

4

106106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1 and CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1. Movements of posts among sections are annually considered.
Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1, the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022 (CE/117/3(c) and the Secretary-
General proposal of structure modification at 30 September 2022 (CE/117/3(c) Add.1. Movements of posts among sections are annually considered.
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Annex I.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 30 June 2022
Euros

Approved income / 
Original budget1

Plan of income and 
expenditure

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)

Budgetary difference 0 0 -2,048,501
Budgetary income 15,048,000 13,600,000 11,228,221

Contributions from Full and Associate Members 13,317,000 10,800,000 8,823,903
Full Members 13,061,000 10,570,000 8,593,305
Associate Members 256,000 230,000 230,598

Other income sources 1,731,000 1,300,000 1,204,079
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balanc 582,000 582,000 581,866
Allocation from Publication store accumulated surplus 350,000 350,000 350,000
Affiliate Members 799,000 368,000 272,213

Arrear contributions 1,500,000 1,200,238
Full Members 1,400,000 1,132,678
Affiliate Members 100,000 67,560

Budgetary expenditure 15,048,000 13,600,000 13,276,722
Remarks:
1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of 
CE116/3(c )rev.1 and the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022.
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Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget
at 30 September 2022
Euros

Approved income / 
Original budget1

Plan of income and 
expenditure

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)

Budgetary difference 0 0 -242,362
Budgetary income 15,048,000 13,800,000 13,293,138

Contributions from Full and Associate Members 13,317,000 11,000,000 10,634,403
Full Members 13,061,000 10,770,000 10,403,805
Associate Members 256,000 230,000 230,598

Other income sources 1,731,000 1,300,000 1,232,510
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balanc 582,000 582,000 581,866
Allocation from Publication store accumulated surplus 350,000 350,000 350,000
Affiliate Members 799,000 368,000 300,644

Arrear contributions 1,500,000 1,426,225
Full Members 1,400,000 1,336,410
Affiliate Members 100,000 89,814

Budgetary expenditure 15,048,000 13,800,000 13,535,499
Remarks:
1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of 
CE116/3(c )rev.1, the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022 (CE/117/3(c) and the Secretary-General proposal of structure modification at 30 
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Annex I.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, Geneva, Nara and Riyadh in the case of UNWTO, and is normally 
updated every five years following the ICSC methodology based on place-to-place salary 
surveys. The last place-to-place surveys for Madrid and Geneva took place in late 2021 
and their results, 4.8% and 2.6% change in net remuneration in Madrid and Geneva 
respectively, were applicable since 1 August 2022.  

3. 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 2022 referred to annual salaries and 1 February 
2022 referred to the annual pensionable remuneration. 

4. 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 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 2021 and it is expected to promulgate an updated one 
with effect from 1 October 2022. At the time of writing this report the Madrid CPI at August 
2022 amounts to 9.3%. 

5. The ICSC promulgated an updated salary scale for the General Service staff based in 
Riyadh applicable as of 1 January 2021. 

 



 
CE/117/3(c) rev.1 

 

 
 

Annex I.A.4:  2000-2021 Consumer Price Index for Spain as published by INE 

 

 

2000-2021 Consumer Price Index for Spain as publiched by INE
at 31 August 2022
Annual variation
Year % CY/PY1
2021 6.50
2020 -0.50
2019 0.80
2018 1.20
2017 1.10
2016 1.60
2015 0.00
2014 -1.00
2013 0.30
2012 2.90
2011 2.40
2010 3.00
2009 0.80
2008 1.40
2007 4.20
2006 2.70
2005 3.70
2004 3.20
2003 2.60
2002 4.00
2001 2.70
2000 4.00
Remarks
INE (Instituto Nacional de estadística/Spanish National Institute) (www.ine.es) 
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Annex I.B.1: Provisional interim Financial Statements for the period ended 30 June 
2022 and 30 September 2022 

 

  

Statement of financial position - provisional
at 30 June 2022
Euros

30/06/2022 30/06/20211 31/12/20211

Assets 53,306,548 50,208,249 41,553,645
Current Assets 41,032,480 49,264,534 40,161,399
Cash and cash equivalents 24,301,540 31,451,880 28,399,536
Inventories 28,793 30,921 28,793
Members assessed contributions receivable, net 8,185,378 8,926,741 3,587,254
Other contributions receivables, net 7,640,228 8,388,721 7,569,958
Other receivables, net 432,689 307,587 290,204
Other current assets 443,852 158,684 285,654

Non-current assets 12,274,068 943,715 1,392,246
Investments 10,892,641 132,595 199,642
Members assessed contributions receivable, net 513,390 225,188 423,413
Other contributions receivable, net 21,903 66,145 37,953
Property, plant and equipment 554,412 192,618 410,257
Intangible assets, net 288,553 324,000 317,812
Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 53,306,548 50,208,249 41,553,645
Liabilities 47,024,658 46,653,340 48,238,284
Current Liabilities 11,640,827 12,921,518 13,887,583
Payables and accruals 1,677,159 1,058,940 1,787,875
Transfers payable 193,561 128,632 254,672
Employee benefits 191,121 482,742 547,332
Advance receipts 9,161,480 10,623,500 10,782,512
Provisions 414,775 549,956 513,847
Other current liabilities 2,731 77,748 1,345

Non-current Liabilities 35,383,831 33,731,822 34,350,701
Employee benefits 35,371,532 33,730,698 34,346,633
Advance receipts 0 0 0
Other non-current liabilities 12,299 1,124 4,068

Net Assets/Equity 6,281,890 3,554,909 -6,684,639
Accumulated surplus/(deficit) -223,432 -2,836,427 -13,189,126
Reserves 6,505,322 6,391,336 6,504,487
Remarks:
1 Balances shown as restated at 01/01/2021 after audit adjustments.



 
 

CE/117/3(c) rev.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial performance - provisional
for the period ended 30 June 2022
Euros

30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021
Revenues 35,651,228 21,025,030 25,158,255
Members assessed contributions 14,603,293 14,617,443 14,612,860
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 6,079,928 5,425,840 6,917,965
Publications revenue, net of discounts and returns 148,608 118,182 289,083
Changes in currency exchange differences 917,983 0 375,648
Other revenues 2,560,966 863,565 2,962,699

Expenses 11,340,450 8,446,486 22,990,857
Wages, salaries and employee benefits 8,078,065 6,759,835 14,633,001
Grants and other transfers 165,452 204,684 328,998
Travel 791,870 189,980 655,977
Supplies, consumables and running costs 2,162,701 1,183,502 3,977,729
Changes in currency exchange differences 0 4,102 0
Depreciation, amortization and impairment 100,067 80,604 160,510
Other expenses 42,295 23,779 3,234,642

Surplus/(deficit) for the year 24,310,778 12,578,544 2,167,398
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Statement of financial position
at 30 September 2022
Euros

30/09/2022 30/09/2021 1 31/12/20211

Assets 48,866,619 46,547,124 41,553,645
Current Assets 36,542,148 45,632,711 40,161,399
Cash and cash equivalents 22,780,400 29,557,493 28,399,536
Inventories 20,724 28,785 28,793
Members assessed contributions receivable, net 6,002,164 7,276,995 3,587,254
Other contributions receivables, net 6,838,084 8,151,297 7,569,958
Other receivables, net 523,516 403,943 290,204
Other current assets 377,260 214,198 285,654

Non-current assets 12,324,471 914,413 1,392,246
Investments 10,892,641 132,595 199,642
Members assessed contributions receivable, net 504,890 225,188 423,413
Other contributions receivable, net 23,011 66,145 37,953
Property, plant and equipment 569,068 182,523 410,257
Intangible assets, net 331,692 304,793 317,812
Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 48,866,619 46,547,124 41,553,645
Liabilities 46,413,804 46,597,333 48,238,284
Current Liabilities 10,672,733 12,164,440 13,887,583
Payables and accruals 1,505,412 990,634 1,787,875
Transfers payable 145,118 56,032 254,672
Employee benefits 107,200 132,211 547,332
Advance receipts 8,497,246 10,280,060 10,782,512
Provisions 416,685 550,305 513,847
Other current liabilities 1,072 155,198 1,345

Non-current Liabilities 35,741,071 34,432,893 34,350,701
Employee benefits 35,728,853 34,431,748 34,346,633
Other non-current liabilities 12,218 1,145 4,068

Net Assets/Equity 2,452,815 -50,209 -6,684,639
Accumulated surplus/(deficit) -4,052,507 -6,441,545 -13,189,126
Reserves 6,505,322 6,391,336 6,504,487
Remarks:
1 Balances shown as restated at 01/01/2021 after audit adjustments.
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Statement of financial performance
for the period ended 30 September 2022
Euros

30/09/2022 30/09/2021 1 31/12/20211

Revenues 44,208,178 22,655,016 25,158,255
Members assessed contributions 14,622,043 14,614,943 14,612,860
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 7,122,407 5,944,127 6,917,965
Publications revenue, net of discounts and returns 175,845 181,480 289,083
Changes in currency exchange differences 1,584,153 72,776 375,648
Other revenues 3,168,795 1,841,690 2,962,699

Expenses 17,534,935 13,638,093 22,990,857
Wages, salaries and employee benefits 12,552,043 10,467,370 14,633,001
Grants and other transfers 280,317 240,436 328,998
Travel 1,176,651 416,903 655,977
Supplies, consumables and running costs 3,190,820 2,314,065 3,977,729
Depreciation, amortization and impairment 160,821 112,774 160,510
Other expenses 174,283 86,545 3,234,642

Surplus/(deficit) for the year 26,673,243 9,016,923 2,167,398
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Annex I.C.1:  Statement of contributions due to the General Fund at 30 June 2022 and 
30 September 2022 

 

Statement of contributions due to the General Fund 
at 30 June 2022
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Total 18,307,859.22 5,332,759.70 23,640,618.92

Full Members 15,989,520.98 4,484,392.55 20,473,913.53
Budgetary Contributions 15,869,115.98 4,467,682.55 20,336,798.53

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-22 759,828.91 27,850.00 787,678.91
Albania 22 0.00 1,975.74 1,975.74
Algeria 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Antigua and Barbuda - 0.00 0.00 0.00
Argentina 22 0.00 161,892.28 161,892.28
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19, 22 50,129.00 55,700.00 105,829.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 33,419.00 0.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-22 521,143.57 41,515.00 562,658.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Brazil 21-22 254,302.00 235,229.00 489,531.00
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 21-22 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-22 892,031.78 27,850.00 919,881.78
Cambodia  85-92 195,162.54 0.00 195,162.54
Cameroon 20-22 66,829.00 33,419.00 100,248.00
Cape Verde 21-22 257.62 27,850.00 28,107.62
Central African Republic 07-22 364,014.20 27,850.00 391,864.20
Chad 12-22 266,892.56 27,850.00 294,742.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China 22 0.00 356,477.00 356,477.00
Colombia 21-22 30,652.87 104,570.00 135,222.87
Comoros 20-21 50,130.00 0.00 50,130.00
Congo 19-20, 22 63,689.02 33,419.00 97,108.02
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba 22 0.00 66,840.00 66,840.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21-22 46,736.57 27,850.00 74,586.57
Democratic Republic of the Congo 19-20, 22 55,695.00 27,850.00 83,545.00
Djibouti 03-22 430,350.00 25,065.00 455,415.00
Dominican Republic 22 0.00 75,752.00 75,752.00
Ecuador 20, 22 6,335.68 2,593.16 8,928.84
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador 22 0.00 50,129.00 50,129.00
Equatorial Guinea 22 0.00 48,318.00 48,318.00
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18, 20-22 122,252.00 33,419.00 155,671.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-22 380,969.56 55,700.00 436,669.56
Gambia 01-05, 08-10, 13, 22 181,875.69 27,850.00 209,725.69
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Ghana 22 0.00 29,884.90 29,884.90
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-22 349,615.01 27,850.00 377,465.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-22 640,692.55 27,850.00 668,542.55
Haiti 20, 22 408.89 27,850.00 28,258.89
Honduras 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia 22 0.00 167,098.00 167,098.00
Iran, Islamic Republic of 19-22 229,823.00 111,399.00 341,222.00
Iraq 93-06, 12 1,580,710.65 0.00 1,580,710.65
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan 22 0.00 356,477.00 356,477.00
Jordan 20 859.77 0.00 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98, 22 34,309.21 133,680.00 167,989.21
Kyrgyzstan 00-10, 12-15 330,842.35 0.00 330,842.35
Lao People's Democratic Republic 92-95, 04 82,305.18 0.00 82,305.18
Lebanon 22 0.00 75,752.00 75,752.00
Lesotho 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-22 266,899.00 27,850.00 294,749.00
Libya 14-22 477,448.00 52,901.00 530,349.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 22 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-22 289,673.99 27,850.00 317,523.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives 21 152.00 0.00 152.00
Mali 22 0.00 12,850.00 12,850.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-19, 22 701,365.58 27,850.00 729,215.58
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, 21-22 35,558.00 33,419.00 68,977.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia 22 0.00 50,129.00 50,129.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-22 735,832.81 27,850.00 763,682.81
Nigeria - 0.00 0.00 0.00
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20, 22 88,324.19 50,129.00 138,453.19
Palau 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Paraguay 22 0.00 46,133.00 46,133.00
Peru - 0.00 0.00 0.00
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar 22 0.00 211,659.00 211,659.00
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 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-22 661,010.65 16,710.00 677,720.65
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21-22 17,354.03 33,419.00 50,773.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20, 22 833,848.12 27,850.00 861,698.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-22 55,700.00 27,850.00 83,550.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 22 0.00 46,133.00 46,133.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20, 22 540,995.18 41,515.00 582,510.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20, 22 483,048.21 43,521.00 526,569.21
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 21-22 3,968.35 33,419.00 37,387.35
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, 16-22 773,289.40 50,129.00 823,418.40
Uganda 99-00, 02-04, 10-12, 15-18 271,898.75 0.00 271,898.75
Ukraine 22 0.00 59,955.00 59,955.00
United Arab Emirates 22 0.00 105,829.50 105,829.50
United Republic of Tanzania - 0.00 0.00 0.00
Uruguay 03, 22 72,577.22 75,752.00 148,329.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20-22 219,461.00 27,850.00 247,311.00
Venezuela 16, 18-22 452,991.27 132,143.00 585,134.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-22 486,133.45 33,419.00 519,552.45
Zambia 21-22 6,826.33 7,208.97 14,035.30
Zimbabwe 22 0.00 27,850.00 27,850.00

Extrabudgetary Contributions 120,405.00 16,710.00 137,115.00
Antigua and Barbuda 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 33,420.00 0.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 76,251.35 25,065.00 101,316.35
Aruba 19-22 75,195.00 25,065.00 100,260.00
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, 21 1,056.35 0.00 1,056.35

Affiliate Members 1,202,161.69 822,677.15 2,024,838.84
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 119,498.37 625.00 120,123.37

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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Statement of contributions due to the General Fund 
at 30 September 2022
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Total 18,065,631.53 3,375,973.49 21,441,605.02

Full Members 15,785,789.07 2,673,893.49 18,459,682.56
Budgetary Contributions 15,665,384.07 2,657,183.49 18,322,567.56

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-22 759,828.91 27,850.00 787,678.91
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Antigua and Barbuda - 0.00 0.00 0.00
Argentina 22 0.00 161,892.28 161,892.28
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19, 22 50,129.00 55,700.00 105,829.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 33,419.00 0.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-22 521,143.57 41,515.00 562,658.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Brazil 21-22 93,691.31 235,229.00 328,920.31
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 21-22 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-22 892,031.78 27,850.00 919,881.78
Cambodia  85-92 195,162.54 0.00 195,162.54
Cameroon 20-22 66,829.00 33,419.00 100,248.00
Cape Verde 21-22 257.62 27,850.00 28,107.62
Central African Republic 07-22 364,014.20 27,850.00 391,864.20
Chad 12-22 266,892.56 27,850.00 294,742.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 22 0.00 103,911.10 103,911.10
Comoros 20-21 50,130.00 0.00 50,130.00
Congo 19-20, 22 63,689.02 33,419.00 97,108.02
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 22 0.00 66,840.00 66,840.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21-22 46,736.57 27,850.00 74,586.57
Democratic Republic of the Congo 19-20, 22 55,695.00 27,850.00 83,545.00
Djibouti 03-22 430,350.00 25,065.00 455,415.00
Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00
Ecuador 20, 22 6,335.68 2,593.16 8,928.84
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador 22 0.00 50,129.00 50,129.00
Equatorial Guinea 22 0.00 48,318.00 48,318.00
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18, 20-22 122,252.00 33,419.00 155,671.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-22 380,969.56 55,700.00 436,669.56
Gambia 01-05, 08-10, 13, 22 181,875.69 27,850.00 209,725.69
Georgia - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 22 0.00 29,884.90 29,884.90
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-22 349,615.01 27,850.00 377,465.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-22 640,692.55 27,850.00 668,542.55
Haiti 20, 22 408.89 27,850.00 28,258.89
Honduras - 0.00 0.00 0.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia - 0.00 0.00 0.00
Iran, Islamic Republic of 19-22 229,823.00 111,399.00 341,222.00
Iraq 93-06, 12 1,580,710.65 0.00 1,580,710.65
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 20 859.77 0.00 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98 34,309.21 0.00 34,309.21
Kyrgyzstan 00-10, 12-15 330,842.35 0.00 330,842.35
Lao People's Democratic Republic 92-95, 04 82,305.18 0.00 82,305.18
Lebanon 22 0.00 75,752.00 75,752.00
Lesotho 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-22 266,899.00 27,850.00 294,749.00
Libya 14-22 477,448.00 52,901.00 530,349.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 22 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-22 289,673.99 27,850.00 317,523.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives 21 152.00 0.00 152.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-19, 22 701,365.58 27,850.00 729,215.58
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 35,558.00 0.00 35,558.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia - 0.00 0.00 0.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-22 735,832.81 27,850.00 763,682.81
Nigeria - 0.00 0.00 0.00
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20, 22 88,324.19 50,129.00 138,453.19
Palau 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru - 0.00 0.00 0.00
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 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-22 661,010.65 16,710.00 677,720.65



 
CE/117/3(c) rev.1 

 

 
 

 

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21-22 17,354.03 33,419.00 50,773.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20, 22 833,848.12 27,850.00 861,698.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-22 55,700.00 27,850.00 83,550.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 22 0.00 46,133.00 46,133.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20, 22 540,995.18 41,515.00 582,510.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20, 22 483,048.21 43,521.00 526,569.21
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 21-22 3,968.35 33,419.00 37,387.35
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, 16-22 773,289.40 50,129.00 823,418.40
Uganda 99-00, 02-04, 10-12, 15-18 271,898.75 0.00 271,898.75
Ukraine 22 0.00 59,955.00 59,955.00
United Arab Emirates 22 0.00 105,829.50 105,829.50
United Republic of Tanzania - 0.00 0.00 0.00
Uruguay 03, 22 72,577.22 75,752.00 148,329.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20-22 219,461.00 27,850.00 247,311.00
Venezuela 16, 18-22 452,991.27 132,143.00 585,134.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-22 486,133.45 33,419.00 519,552.45
Zambia 21-22 6,826.33 7,208.97 14,035.30
Zimbabwe 22 0.00 27,850.00 27,850.00

Extrabudgetary Contributions 120,405.00 16,710.00 137,115.00
Antigua and Barbuda 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 33,420.00 0.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 76,251.35 25,065.00 101,316.35
Aruba 19-22 75,195.00 25,065.00 100,260.00
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, 21 1,056.35 0.00 1,056.35

Affiliate Members 1,202,161.69 822,677.15 2,024,838.84
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 119,498.37 625.00 120,123.37

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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Annex I.C.2:  Arrear contributions received from Members due to the General Fund for 
the period ended 30 June 2022 and 30 September 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 30 June 2022
Euros

Members Contribution year 30/06/2022
Total 1,246,345.64

Full Members 1,132,678.41
Equatorial Guinea 13-15, 17-21 276,706.00
Argentina 20-21 171,944.34
Nigeria 15-17, 20-21 135,787.13
Iraq 92-93, 21 118,438.82
Cameroon 17-20 89,320.33
Kyrgyzstan 98-21 78,543.11
Peru 21 75,752.00
United Republic of Tanzania 20 35,925.00
Haiti 18, 20 28,037.78
Eritrea 21 27,850.00
Lesotho 21 27,850.00
Madagascar 21 27,850.00
Cambodia 85 15,012.57
Lao People's Democratic Republic 92 11,589.47
Democratic People's Republic of Korea 19 8,963.43
Uganda 99 3,108.43

Affiliate Members 15-21 113,667.23
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Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 30 September 2022
Euros

Members Contribution year 30/09/2022
Total 1,488,573.33

Full Members 1,336,410.32
Equatorial Guinea 13-15, 17-21 276,706.00
Argentina 20-21 171,944.34
Brazil 21 160,610.69
Nigeria 15-17, 20-21 135,787.13
Iraq 92-93, 21 118,438.82
Cameroon 17-20 89,320.33
Kyrgyzstan 98-21 78,543.11
Peru 21 75,752.00
United Republic of Tanzania 20 35,925.00
Colombia 21 30,652.87
Haiti 18, 20 28,037.78
Eritrea 21 27,850.00
Lesotho 21 27,850.00
Madagascar 21 27,850.00
Cambodia 85 15,012.57
Lao People's Democratic Republic 92 11,589.47
Democratic People's Republic of Korea 19 8,963.43
Uruguay 03 8,500.00
Timor-Leste 21 3,968.35
Uganda 99 3,108.43

Affiliate Members 14-21 152,163.01
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Annex I.C.3: Reserves, other and non-RB projects within the GF movements for the period 
ended 30 June 2022 and 30 September 2022 (provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 30 June 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/06/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/06/2022 6
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/06/2022
Reserves

Replacement reserve projects  1 1,498,865.12 -71,344.03 1,427,521.09 323,912.98 1,103,608.11 316,160.50 787,447.61
Infrastructure ICT2 177,112.07 -733.86 176,378.21 31,446.28 144,931.93 144,000.00 931.93
IPSAS 140,533.92 -35,133.48 105,400.44 105,400.44 0.00 0.00 0.00
HQ infrastructure improvement 2 200,000.00 -35,476.69 164,523.31 159,269.26 5,254.05 0.00 5,254.05
RRP Pool 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13
Athena III2 200,000.00 0.00 200,000.00 27,797.00 172,203.00 172,160.50 42.50

Working Capital Fund 4,590,142.87 835.50 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37
Special reserve for contingency project 3 415,478.88 -7,557.06 407,921.82 82,501.86 325,419.96 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 31,949.16 -2,714.58 29,234.58 29,234.58 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 58,109.76 -4,842.48 53,267.28 53,267.28 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 -32,374,417.96 -793,707.08 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04
After Service Employee Benefit -32,374,417.96 -793,707.08 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04

Non-Regular Budget projects 4 2,050,814.21 541,477.02 2,592,291.23 51,587.61 2,540,703.62 308,355.25 2,232,348.37
Publications Store 1,291,689.71 325,745.80 1,617,435.51 28,793.12 1,588,642.39 169,046.62 1,419,595.77
Affiliate Members Programme of Work 677,015.00 217,779.14 894,794.14 1,227.80 893,566.34 139,308.63 754,257.71
Security at HQ - allocation 82,109.50 -2,047.92 80,061.58 21,566.69 58,494.89 0.00 58,494.89

Miscellaneous project -239,000.60 111,218.80 -127,781.80 0.00 -127,781.80 0.00 -127,781.80
Miscellaneous reve nue project pool -243,280.60 111,218.80 -132,061.80 -132,061.80 0.00 -132,061.80
Provision of ad hoc legal advisory service5 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00

Remarks:
1

2

3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 Proposal to be submitted to GA
6

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.
Approved by the following decisions/resolutions: i) Headquarters Infrastructure: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1. ii) cloud-based HHRR: 
CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1 iii) Athena III: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1
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 
d t CE/106/2( ))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 2021 ) 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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Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 30 September 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/09/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/09/2022 1
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/09/2022
Reserves

Replacement reserve projects  2 1,498,865.12 -94,988.14 1,403,876.98 391,454.26 1,012,422.72 300,510.40 711,912.32
Infrastructure ICT 177,112.07 -1,100.79 176,011.28 74,839.35 101,171.93 100,240.00 931.93
IPSAS 140,533.92 -52,700.22 87,833.70 87,833.70 0.00 0.00 0.00
HQ infrastructure improvement 200,000.00 -41,187.13 158,812.87 178,076.71 -19,263.84 51,017.40 -70,281.24
RRP Pool 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13
Athena III 200,000.00 0.00 200,000.00 50,704.50 149,295.50 149,253.00 42.50

Working Capital Fund 4,590,142.87 835.50 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37
Special reserve for contingency project 3 415,478.88 -11,335.59 404,143.29 78,723.33 325,419.96 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 31,949.16 -4,071.87 27,877.29 27,877.29 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 58,109.76 -7,263.72 50,846.04 50,846.04 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 -32,374,417.96 -1,179,780.38 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34
After Service Employee Benefit -32,374,417.96 -1,179,780.38 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34

Non-Regular Budget projects 4 2,050,814.21 444,366.12 2,495,180.33 50,195.31 2,444,985.02 397,558.48 2,047,426.54
Publications Store 1,291,689.71 295,404.48 1,587,094.19 28,793.12 1,558,301.07 203,192.84 1,355,108.23
Affiliate Members Programme of Work 677,015.00 152,033.52 829,048.52 859.46 828,189.06 194,365.64 633,823.42
Security at HQ - allocation 82,109.50 -3,071.88 79,037.62 20,542.73 58,494.89 0.00 58,494.89

Miscellaneous project -239,000.60 62,305.55 -176,695.05 0.00 -176,695.05 0.00 -176,695.05
Miscellaneous revenue project pool -243,280.60 62,305.55 -180,975.05 -180,975.05 0.00 -180,975.05
Provision of ad hoc legal advisory service5 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00

Remarks:
1

2

3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 Proposal to be submitted to GA

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 
d t CE/106/2( ))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 2021 ) though the “funds” of the projects would have been already utilised.

Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT and cloud-based HHRR: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b) and A/RES/733(XXIV) in 
document A/24/5(b) rev.1;  ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b;  iii) Headquarters Infrastructure: A/RES/733(XXIV) in document A/24/5(b) rev.1; iv) 
Athena III: A/RES/733(XXIV) in document A/24/5(b) 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 I.C.4: Voluntary contributions received for the period ended 30 June 2022 and 30 
September 2022 (provisional) 

 

  

Voluntary contribution received
for the period ended 30 June 2022
Euros
Project Donor Curr Amount EUR 1

Total 5,699,871.13
UNWTO Regional Office for the Middle East Saudi Arabia SAR 18,750,000.00 4,563,782.99
Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 260,218.22
Tourism Development Project Tajikistan USD 154,661.60 138,576.79
Georgia: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for 
Reconstruction and Development

EUR 118,488.00

Sponsorship for Launching Digital Futures for SMES Mastercard Europe SA EUR 100,000.00
Montenegro: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for 
Reconstruction and Development

EUR 92,306.25

Women Empowerment and Tourism Recovery Project - Timor-Leste United Nations Office for Projects 
Services (UNOPS

USD 92,000.00 81,880.00

Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance for the Dominican Republic IC Net Limited EUR 49,940.00

Understanding and Quantifying Tourism in Mountains Food and Agriculture USD 40,000.00 35,240.00
Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - Tunisia European Bank for 

Reconstruction and Development
EUR 33,545.00

Support for the Global Youth Tourism Summit Mastercard Europe SA EUR 30,000.00
Zimbabwe National Tourism Satellite Account (ZIMITSA) Implementation International Finance Corporation USD 34,100.00 29,939.80

Socio-Economic Impact Assessment of the COVID-19 in the tourism sector in 
Zambia

UNDP USD 31,622.00 27,858.98

Global Mapping of Climate Action in Tourism Germany EUR 25,000.00
Uzbekistan: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 European Bank for 

Reconstruction and Development
EUR 23,478.00

Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 24,788.00 23,052.84

The Development of Tourism Statistics for the Compilation of a Tourism 
Satellite Account for the UAE

United Arab Emirates USD 25,500.00 22,465.50

Para la Celebración del Seminario/Taller el Sistema de Calidad 
UNWTO.TEDQUAL para Programas Formati

Dominican Republic EUR 10,000.00

Support for the Global Youth Tourism Summit HILTON Worldwide EUR 10,000.00
Support for the Global Youth Tourism Summit Azerbaijan USD 10,000.00 9,200.00
Sustainable Tourism Development in the Central Asia Regional Economic 
Cooperation Region

Asian Development Bank USD 8,432.00 8,077.86

UNDP / JPOs UNDP USD 6,688.35 5,992.76
UNDP Nepal / Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 
Experimental TSA

UNDP USD 940.00 828.14

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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Voluntary contribution received
for the period ended 30 September 2022
Euros

Project Donor Curr Amount EUR 
Total 6,841,985.04
UNWTO Regional Office for the Middle East Saudi Arabia SAR 18,750,000.00 4,563,782.99
Le renforcement des capacités d’un cohorte de cinquante-quatre (54) guides 
de tourisme

Benin USD 295,949.00 280,855.59

Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 260,218.22
Regional Support Office of Asia Pacific VC Japan Tourism Agency JPY 31,234,000.00 217,581.05
Tourism Development Project Tajikistan USD 193,327.00 177,126.19
Montenegro: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 159,075.00

Georgia: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 152,732.00

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 – Assessment for Egypt European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 136,308.40

Tanzania Tourism Recovery Through Digital Transformation and Local 
Economy Development

UNDP USD 113,030.70 112,691.61

Sponsorship for Launching Digital Futures for SMES Mastercard Europe SA EUR 100,000.00
For the Evaluation of Tourism Statistics System Saudi Arabia USD 100,000.00 96,500.00
Women Empowerment and Tourism Recovery Project - Timor-Leste United Nations Office for Projects 

Services 
USD 92,000.00 81,880.00

Uzbekistan: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 70,435.00

La Celebración de un Concurso de Innovación en Productos Turísticos 
Transformadores para el

Panama EUR 54,732.11

Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance for the Dominican Republic IC Net Limited EUR 49,940.00

Understanding and Quantifying Tourism in Mountains Food and Agriculture Organization USD 40,000.00 35,240.00
Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - Tunisia European Bank for Reconstruction 

and Development
EUR 33,545.00

Sustainable Tourism Development in the Central Asia Regional Economic 
Cooperation Region

Asian Development Bank USD 33,726.00 32,081.86

Support for the Global Youth Tourism Summit Azerbaijan EUR 30,000.00
Zimbabwe National Tourism Satellite Account (ZIMITSA) Implementation International Finance Corporation USD 34,100.00 29,939.80
Socio-Economic Impact Assessment of the COVID-19 in the tourism sector in 
Zambia

UNDP USD 31,622.00 27,858.98

Global Mapping of Climate Action in Tourism Germany EUR 25,000.00
2022 UNWTO Students´ League - Switzerland Switzerland EUR 25,000.00
Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 24,788.00 23,052.84

The Development of Tourism Statistics for the Compilation of a Tourism 
Satellite Account for the UAE

United Arab Emirates USD 25,500.00 22,465.50

Support for the Global Youth Tourism Summit Mastercard Europe SA EUR 10,000.00
Para la Celebración del Seminario/Taller el Sistema de Calidad 
UNWTO.TEDQUAL para Programas Formation

Dominican Republic EUR 10,000.00

Support for the Global Youth Tourism Summit HILTON Worldwide USD 10,000.00 9,200.00
UNWTO Technical Assistance for the COVID-19 Tourism Recovery for 
Skiathos Island, Skiathos Island

Municipality of Skiathos Island EUR 6,852.00

UNDP / JPOs UNDP USD 6,688.35 5,992.76
¨UNWTO Tourism Stories pacific - Resilience Through Crisis¨ publication and 
video series

APTEC EUR 1,070.00

UNDP Nepal / Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 
Experimental TSA

UNDP USD 940.00 828.14

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 I.C.5: In-kind contributions received for the period ended 30 June 2022 and 30 
September 2022 (provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-kind contributions received
for the period ended 30 June 2022
Euros
Donor Project Total
Total 1,599,521.07             

Use of conference facilities and premise 1,178,808.29            
Spain Headquarter premise 467,545.05                
Saudi Arabia Regional Office for the Middle East premise 227,912.62                
Maldives 34th UNWTO Commission for East Asia and the Pacific 197,462.96                
Saudi Arabia 116th Session of the Executive Council at Riyadh, Saudi Arabia 185,950.41                
APTEC Sending UNWTO Staff to the UNWTO RSOAP Nara 37,704.44                  
Egypt 48th UNWTO Regional Commission for the Middle East and the Tourism Awar 36,583.00                  
Fundación Mallorca Turism La Cumbre de Destinos Sostenibles - Liderando al Transformación 15,000.00                  
International Trade Centre Geneva premise 10,649.81                  

Donated equipment 3,882.48                   
Saudi Arabia Regional Office for the Middle East 3,882.48                    

Donated travel 416,830.30               
Saudi Arabia 148,709.38                
Uruguay 72,043.10                  
Maldives 55,021.24                  
Tourism Committee of Armenia 21,482.37                  
United Republic of Tanzania 18,485.32                  
Egypt 18,068.88                  
United Arab Emirates 6,982.67                    
SENATUR 6,966.52                    
UNDP Tanzania 6,322.64                    
South African Tourism 6,207.20                    
Korea World Travel Fair (KOFTA) 5,292.36                    
Andorra 4,928.37                    
Fundación Mallorca Turisme 4,237.53                    
Donors with contribution below EUR 4,000 42,082.72                  
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In-kind contributions received
for the period ended 30 September 2022
Euros
Donor Project Total
Total 2,156,166.66             

Use of conference facilities and premise 1,553,125.91            
Spain Headquarter premise 701,267.58                
Saudi Arabia UNWTO Regional Office for the Middle East 344,373.96                
Maldives 34th Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific 197,462.96                
Saudi Arabia 116th Session of the Executive Council 185,950.41                
APTEC UNWTO Regional Support Office of Asia Pacific 56,556.66                  
Egypt 48th UNWTO Regional Commission for the Middle East and the "Tourism 

Awareness"
36,583.00                  

International Trade Centre Geneva premise 15,931.34                  
Fundación Mallorca Turismo La Cumbre de Destinos Sostenibles - Liderando al Transformación 15,000.00                  

Donated PPE/IA 3,882.48                   
Saudi Arabia UNWTO Regional Office for the Middle East 3,882.48                    

Donated travel 599,158.27               
Saudi Arabia 152,022.99                
Uruguay 72,043.10                  
Maldives 55,021.24                  
Indonesia 41,573.59                  
United Republic of Tanzania 41,069.03                  
ENIT-Organismo Oficial Italiano para el Turismo 23,842.54                  
Tourism Committee of Armenia 21,562.37                  
Egypt 18,068.88                  
Tanzania 11,805.78                  
United Arab Emirates 9,912.75                    
Nara Prefectural Government 9,738.98                    
JATA-Japan Association of Travel Agents 9,385.85                    
ICRTH Secretariat 7,561.31                    
SENATUR 6,931.18                    
Nigeria 6,768.12                    
UNDP Tanzania 6,461.42                    
South African Tourism 6,207.20                    
Korea World Travel Fair (KOFTA) 5,322.36                    
UNWTO/Reg.Supp.Office-Japan 5,265.67                    
Namibia 5,082.96                    
African Airlines Association 5,011.30                    
Andorra 4,928.37                    
Lufthansa Group 4,817.03                    
Fundación Mallorca Turisme 4,771.67                    
Italy 4,768.89                    
Meta (Facebok) 4,175.15                    
Donors with contribution below EUR 4,000 55,038.54                  
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Annex I.C.6: Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements for the 
period ended 30 June 2022 and 30 September 2022 (provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 30 June 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/06/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/06/2022 4
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/06/2022
PSC and Initiative projects

Project support cost projects 1 868,517.02 -72,803.99 795,713.03 0.00 795,713.03 347,237.03 448,476.00
Initiative projects 2 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69

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 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68

Remarks:
1 DRF Annex III.
2

3 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
4 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.

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the 
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Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 30 September 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/09/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/09/2022 1
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/09/2022
PSC and Initiative projects

Project support cost projects 2 868,517.02 113,292.22 981,809.24 0.00 981,809.24 374,497.55 607,311.69
Initiative projects 3 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69

PRF-EU Horizon 2020 4 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 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68

Remarks:
1

2 DRF Annex III.
3

4 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).

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.

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). 
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Annex I.C.7: Projects with UNWTO and donors’ contributions for the period ended 30 June 2022 and 30 September 2022 (provisional) 

 
 

Projects with UNWTO and donors contribution
for the period ended 30 June 2022
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO

Korea - Asia Activity Fund / Promotion in the Least 
Developed Countries in Asia

Agreement Between the World Tourism Organization 
(UNWTO) and the Department of Tourism of the 
Philippines (DOT) 29/03/2022

Department of 
Tourism of 
Philippines 2,000.00 0.00 0.00 4,800.00 6,800.00 29% 71%

Holding of the 116th Session of the Executive Council 
at Riyadh, The Kingdom of Saudi Arabia

Agreement Between The World Tourism Organization 
and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia 28/03/2022 Saudi Arabia 509,865.84 0.00 13,668.00 0.00 523,533.84 97% 3%

Hosting of the ¨UNWTO Global Conference on Linking 
Tourism, Culture and Creative Industries: Pathways to 
Recovery and Inclusive Developmenẗ , in Lagos, 
Federal Republic of Nigeria

Agreement between The World Toursim Organization 
(UNWTO) and The Government of the Federal 
Republic of Nigeria 19/04/2022 Nigeria 83,298.00 0.00 3,464.60 0.00 86,762.60 96% 4%

For the Holding of the 34th joint Meeting of the 
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and 
the UNWTO Commission for South Asia, Ministerial 
Roundtable on Tourism Resilience Through 
Innovation and Digitalization in Asia and the Pacific and 
UNWTO Global Summit on Community-Based 
Tourism

Agreement Between The World Tourism Organization 
(UNWTO) and The Government of the Maldives 31/05/2022 Maldives 363,380.00 0.00 30,000.00 0.00 393,380.00 92% 8%

¨UNWTO Tourism Stories pacific - Resilience Through 
Crisis¨ publication and video series

Cooperation Agreement Between The World Tourism 
Organization and The Asia Pacific Tourism Exchange 07/06/2022 APTEC 35,320.17 1,070.00 6,491.84 0.00 42,882.01 85% 15%

Remarks:
1. Contributions as shown in the agreements signed between UNWTO and the donor/s. 
2. Agreements with extensions signed during the year and without additional financial implications than those in the original agreement are not included in this table.
3. 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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Projects with UNWTO and donors contribution
for the period ended 30 September 2022
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total DonorUNWTO

Korea - Asia Activity Fund / Promotion in the Least 
Developed Countries in Asia

Agreement Between the World Tourism Organization 
(UNWTO) and the Department of Tourism of the 
Philippines (DOT) 29/03/2022

Department of 
Tourism of 
Philippines 2,000.00 0.00 0.00 4,800.00 6,800.00 29% 71%

Holding of the 116th Session of the Executive Council 
at Riyadh, The Kingdom of Saudi Arabia

Agreement Between The World Tourism Organization 
and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia 28/03/2022 Saudi Arabia 509,865.84 0.00 13,668.00 0.00 523,533.84 97% 3%

Hosting of the ¨UNWTO Global Conference on Linking 
Tourism, Culture and Creative Industries: Pathways to 
Recovery and Inclusive Developmenẗ , in Lagos, 
Federal Republic of Nigeria

Agreement between The World Toursim Organization 
(UNWTO) and The Government of the Federal 
Republic of Nigeria 19/04/2022 Nigeria 83,298.00 0.00 3,464.60 0.00 86,762.60 96% 4%

For the Holding of the 34th joint Meeting of the 
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and 
the UNWTO Commission for South Asia, Ministerial 
Roundtable on Tourism Resilience Through 
Innovation and Digitalization in Asia and the Pacific 
and UNWTO Global Summit on Community-Based 
Tourism

Agreement Between The World Tourism Organization 
(UNWTO) and The Government of the Maldives 31/05/2022 Maldives 363,380.00 0.00 30,000.00 0.00 393,380.00 92% 8%

¨UNWTO Tourism Stories pacific - Resilience Through 
Crisis¨ publication and video series

Cooperation Agreement Between The World Tourism 
Organization and The Asia Pacific Tourism Exchange 
Center (APTEC) and The South Pacific Tourism 
Organization (SPTO) 07/06/2022 APTEC 35,320.17 1,070.00 6,491.84 0.00 42,882.01 85% 15%

For the Digital Futures for SMEs

 g      
Organization and Mastercard for Digital Futures for 
SMEs 24/06/2022

Mastercard 
Europe SA 159,341.27 0.00 198,306.00 0.00 357,647.27 45% 55%

Remarks:
1. Contributions as show n in the agreements signed betw een UNWTO and the donor/s, regardless UNWTO source of funding. 
2. Agreements w ith ex tensions signed during the y ear and w ithout additional financial implications than those in the original agreement are not included in this table.
3. UNWTO recognizes donated serv ices as per IPSAS in the Financial Statements in accordance w ith UNWTO IPSAS Policy  Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair v alue show n in the agreements or supporting documentation prov ided at the time 
of the agreement signing, ii) donated trav el based on the fair v alue calculated at the time of issuing the corresponding regular staff trav el authorizations w hich is considered a more reliable fair v alue calculation than the one show n in the agreements. Donated trav el to 
personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair v alue cannot be reliably  measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and trav el, i.e. ex pendable goods and other serv ices, are not recognized in the Financial Statements.
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Annex I.D.1:  Texts of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules attached 
  to the Statutes 

Article 34 of the Statutes 
 

1. Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows: 

“1. If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the 
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly may, 
by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, suspend such 
Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 

“2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the 
Assembly." 

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

A/RES/217(VII) 
Suspension of Members in arrears in the payment of 

statutory contributions: Article 34 of the Statutes 
 

The General Assembly, 

"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the Assembly 
to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the Organization 
whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such Members for four 
financial years and who have not, within six months, agreed with the Secretary-General on a payment 
plan for reimbursing these arrears, 

"Considering document, A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above 
Executive Council decision, 

"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a 
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as mentioned 
in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment of obligatory 
contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a policy contrary to 
the aims of WTO, 

"1. Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the 
Statutes: 

(a) when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in respect of 
any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of contributions not 
preventing the measure of suspension being applied, and; 

(b) when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the contribution 
arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date of the resolution 
by which the Assembly noted that the measure of suspension was applicable to the Member 
pursuant to Article 34 of the Statutes; 

....................  
 

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

 
Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

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

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

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

A/RES/162(VI) 
 
"The General Assembly, 

.................... 

"Confirms the following provisions; 

"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules and 
Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right to vote 
and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when: 

"1. the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested 
the restoration of its rights in writing; 

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

"3. the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be taken 
in order to settle the arrears." 
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Annex I.D.2:  Application of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules  
  attached to the Statutes at 30 June 2022 pursuant to resolution A/RES/217(VII) 

A. Members subject to provisions of Article 34 of the Statues and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

*  The Executive Council at its 116th session endorsed a payment plan for the Full Member 
 Uganda to be ratified by the 25th session of the General-Assembly. 

B.  Movements of amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes 
and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

at 30 June 2022
Euros

31/03/2022 Increase Decrease 30/06/2022
Amount due                        8.754.257                          2.594.888                       560.346                10.788.799   

Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 
13 of the Financing Rules attached to the Statutes

 

  

Arrear contributions
Years Number of years EUR

    10,788,799.12   
Bolivia X X 81-87,89-98,19-21 20           521,143.57   
Burundi X X 77-07,11-13, 15-21 41           892,031.78   
Central African Republic X X 07-21 15           364,014.20   
Chad X X 10 10           266,892.56   
Djibouti X X 03-21 19           430,350.00   
Ethiopia X X 17-18,20-21 4           122,252.00   
Gabon X X 15-21 7           380,969.56   
Guinea X X 96,98-00, 07-09,14-21 15           349,615.01   
Guinea Bissau X X 92-96, 99-21 28           640,692.55   
Iraq X X 93-06,12 15        1,580,710.65   
Islamic Republic of Iran X 19-21 3           229,823.00   
Kyrgyzstan X X 00-10, 12-15,20 15           330,842.35   
Liberia X X 12-21 10           266,899.00   
Malawi X X 11-21 11           289,673.99   
Madagascar X X 17-19 3             80,804.44   
Mauritania X X 79-05,16-19 31           701,365.58   
Niger X X 84-87,90-07,10-11,14-17,19-21 31           735,832.81   
Palau X 20-21 2             33,420.00   
Sao Tome et Principe X X 86-14,18-21 33           661,010.65   
Somalia X X 18-21 4           110,329.00   
The Union of Comoros X X 18-21 4             82,486.00   
Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-21 23           773,289.40   
Uganda X X 99-00,02-04,10-12, 15-18 12           271,898.75   
Vanuatu X X 10-17, 20-21 10           219,461.00   
Venezuela X X 16,18-21 5           452,991.27   

Total

Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes
at 30 June 2022
Euros

Full Members Para. 13 Art. 34



 
 

CE/117/3(c) rev.1 

 

C. Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

 

  

Update from previous statement

Para. 13 Art. 34 Arrears settled
DPR Korea - - Partially
Ecuatorial Guinea - - In full

Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes

at 30 June 2022
Euros
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Annex I.D.3:  Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of the 
Financing Rules (resolution A/RES/736(XXIV)) 

 

*  As of the date of this document the Full Member Uruguay has complied with the conditions laid out 
in its payment plan for 2022. 

  

Compliance with the conditions laid down by the 24th General Assembly (A/RES/736(XXIV))
at 30 June 2022

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan
GA/EC approval Details Payment made

Full Member Year
Payment 

made
Start 
from 

Number of 
years Year

Contribution 
for the year

Annual  
arrears

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2022 Yes Yes
Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2021 Yes Yes

2022 No No
Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2022 Yes Yes
Sierra Leone 2021 No 2022 20 2022 No No
Sudan 2021 Yes 2021 30 2021 Yes Part

2022 No No
Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2021 Yes Yes

2022 No No

Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Annex I.D.4:  Excerpts of resolution A/RES/736(XXIV) 

The General Assembly, 

Having examined the report in document A/24/6(b) and A/24/6(b) Rev.1 transmitted by the Secretary-
General containing updated information on the Members falling under the above-mentioned provisions, 

78. (…) 

2. Decides in view of their compliance with the agreed payment plans during the period of reference of 
this document, to renew the temporary exemption from provisions of  Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes to the Full Members Cambodia, Republic of the Gambia, and Uruguay 
and to grant temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes to Full Members Sierra Leone and Sudan; 

3. Also decides to maintain the temporary exemption to the Full Members Chad, Iraq, Kyrgyzstan, Lao 
People’s Democratic Republic, Nicaragua, Pakistan and Vanuatu as well as to the Affiliate Members 
Azerbaijan Tourism and Management University and Pacific Asia Travel Writers Association 
PAWTA, albeit making it clear that these provisions will be reapplied to these Members if they are 
not up to date with their payment plans by 1 April 2022; 

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

79. Having regard to Afghanistan’s, Libya’s, Syrian Arab Republic’s and Yemen’s the special 
circumstances, 

5. Renews the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes to Afghanistan and Libya until further revision by the forthcoming 25th 
session of the General Assembly, grants to the Syrian Arab Republic and Yemen the temporary 
exemption from the above mentioned provisions and calls upon them to agree on a payment plan for 
the settlement of their arrears to be submitted to the 25th session of the General Assembly; and 

6. Requests the Secretary-General to report to the Governing Bodies about the application of this 
resolution and the Members’ compliance with the agreements made with a view, as the case may 
be, to maintaining the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes or reapplying those provisions to them if they have not fulfilled their 
commitments. 
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 2021لسنة ألمین العام المالي لتقریر ال

 مقّدمة 

ة بمنظمة السیاحة الخاصّ إلى المجلس التنفیذي البیانات المالیة    أقدممن النظام المالي، یشّرفني أن    7 -14بموجب المادة   .1
 . 2021ل/دیسمبر األوكانون  31العالمیة للسنة المنتھیة في 

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

ویعرض ھذا القسم، أي التقریر المالي، مناقشة األمین العام وتحلیلھ للوضع المالي لمنظمة السیاحة العالمیة وأدائھا المالي   .3
 .2021كانون األول/دیسمبر   31وأداء المیزانیة للسنة المالیة المنتھیة في 

 لألحداث الدولیة الُمحتَمل التأثیر المالي خاّصة بشأن  اتمالحظ

 )19-كورونا (كوفید فیروس   وباء

أنَّ الغموض یكتنف األفق المالي لمنظمة السیاحة العالمیة  إلى    2020ولسنة    2019والبیانات المالیة لسنة    انالمالی   انشاَر التقریرأ .4
المستجّدات المستقبلیة، ب   مة مرھونًاعلى األداء المالي للمنظّ   الوباء التأثیر الناجم عن    كان و).  19- فیروس كورونا (كوفید  وباءجراء  

االقتصاد    بما في ذلك: (أوًال) مّدة التفّشي وسرعتھ، (ثانیًا) القیود والتحذیرات، (ثالثًا) اآلثار على األسواق المالیة، (رابعًا) اآلثار على
 التنبؤ بھا بشكل موثوق.  م یكن من الممكنیكتنفھا الغموض إلى حد كبیر ولكاَن العالمي، وكلھا عوامل 

التركیز على تنفیذ أنشطتھا    2021السیاحة العالمیة في عام    منّظمة، واصلت  أعالهالعوامل الخارجیة المذكورة    ظر إلىبالن .5
. 1وأنشطتھا  للمنّظمةمن أثر الوباء على الوضع المالي    للحدّ وواصلت الجھود المبذولة    ،ستراتیجیة الالبرنامجیة وأھدافھا ا

 السیاحة العالمیة خالل ھذه الفترة. منّظمةدعم ب الجھات المانحةاألعضاء و استمّر كّل منو

عمل  طریقة كان التأثیر على  في حین. و2021عام الفي أنشطة منظمة السیاحة العالمیة خالل  بطرق مختلفة  19- كوفید وباء  ىتجلّ  .6
  سنة وعلى الوضع المالي في نھایة ال  2021  سنةبل للقیاس على األداء المالي لالتأثیر المباشر والواضح والقا  إّال أنَّ ،  میقًاع  المنظمة

على ھذه البیانات المالیة  ي أو دقیق أو منھجي موضوعبشكل    19- كوفید  وباءتأثیر    تحدید  على ذلك، ال یمكن  محدوًدا. عالوةً كاَن  
مة لإلبالغ عن التكالیف واإلیرادات واألرصدة بناًء على سبب أساسي  أو مصمّ   عَدَّةلیست مُ ة وإعداد التقاریر  أنظمة المحاسب   ألنَّ 
 ة التالیة: جاھات العامّ االتّ  اإلشارة إلى الرغم من ذلك، یمكن ب . الوباء، مثل دمحدّ 

والمساھمات  رة  المقرّ ق ببدل االشتراكات  فیما یتعلّ   وباء نتیجة مباشرة لل  یمكن اعتباره بمثابة  يأثر مادّ   ما من )أ(
 دة؛غیر المسدّ  شتراكاتدفع االل  جاھدةً  جھات المانحةالدول األعضاء وال سعتة القبض. المستحقّ  الطوعیة

آثار  التخفیف من    ترمي إلىالطوعیة الجدیدة ألنشطةٍ   المساھمةات  فاقتوقیع عدد من اتّ   تمّ ،  2021خالل عام   ) ب(
كانت و.  المرتبطة بالجائحةنشطة اإلغاثة  ألبرمجة  الت إعادة  ذلك في بعض الحاال  وقد شملَ ،  19-كوفید  وباء

-2017األعوام األربعة السابقة  ات  من مستحقّ   أعلى  2021عام  لل  القبض  ةالمساھمات الطوعیة الجدیدة المستحقّ 
 ؛اھمات الطوعیةالمس لم یؤثّر على مستوى الوباء من المعقول االستنتاج بأنَّ  ،وبالتالي .2020

، وذلك ع لالنتھاءالتاریخ المتوقّ   حیثومن    ةلیمامن الناحیة الرت بعض المشاریع التي كانت قید التنفیذ  تأثّ  ) ج(
لَ   فيإجراء استعراض للمشاریع الجاریة، و  تمّ وي.  قیود الوصول المادّ   جّراء ، معیّن ربّما  مالي  تأثیرٌ   حین ُسّجِ
 ة؛معقول طریقةأو ال یمكن قیاسھ ب ار جوھریً عتبَ یُ ال  فإّما

 
  مواجھة أزمة على    رئیسيتركیز    –  2021-2020تنفیذ برنامج عمل    2تنفیذ برنامج العمل العام، الجزء    A/24/5(a) rev.3انظرالمعلومات التفصیلیة في   1

 . 19-كوفیدوباء 
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لَ  )د( الفائدة في   معّدالت بسبب انخفاض أو انعدام 2021في عام  عام في الودائع وعائدات االستثمار تراجعٌ  ُسّجِ
األم بالدوالر  ویُ ریالودائع  التوالي،  على  والیورو  اعزى  كي  إلى  عن  ذلك جزئیًا  الناجم  االقتصادي  لوضع 

 ؛الوباء

إلى    2019عام  الیورو في    1،575،631، من  %77) بنسبة  والممنوحةات السفر (غیر الممنوحة  انخفضت نفق ) ه(
 ؛الوباءالكبیر في السفر أثناء  تراجعل أساسي نتیجة البشك  2021عام الیورو في  655,977

عمل  استمرار  مة السیاحة العالمیة إلى  الت في المواقع التي تعمل فیھا منظّ ت القیود المفروضة على التنقّ أدّ  ) و(
 .عدعن بُ   األفرادفین وغالبیة الموظّ 

تأثیر على القیمة الدفتریة ألصول    ، ومن السابق ألوانھ تقییم أيّ قید التقییم  19-كوفید  لوباء  مدطویل األال  تأثیرال  ما زالَ  .7
آثار تشغیلیة ومالیة ناجمة   أليّ   اإلدارة الناجحةالسیاحة العالمیة االستمرار في    منّظمة  وتتوقّع  مة السیاحة العالمیة.منظّ 

 .عن تأثیرات الوباء

 روسیا  على والعقوبات أوكرانیا في النزاع

ملیون    3.5أكثر من    فرَّ ،  2022مارس  شھر آذار/منتصف    فاعتباًرا منالنزاع في أوكرانیا إلى خسائر في األرواح.    یؤّدي .8
 .2لشؤون الالجئین ةحدة السامیاألمم المتّ  لمفّوضیةالجئ من أوكرانیا وفقًا 

اإلنسانیة،    تواجھ .9 المعاناة  إلى  باإلضافة  اقتصادیةأوكرانیا،  األضرار    جسیمة،  أضراًرا  ذلك  في   بالھیاكل  الالحقةبما 
 للتعافي وإعادة اإلعمار.  طائلةا تكالیف أوكرانی وستترتّب علىالسیاحة.  قطاعیة والمادّ  ساسیةاأل

قد تكون  دة وغیر مؤكّ   إّن التوقّعاتر سلبًا على االقتصاد العالمي.  ما قد یؤثّ   ،عقوبات غیر مسبوقة على روسیا  فُِرَضت .10
 .ضغوط التضّخم، ما زاد من قد ارتفعتالطاقة والسلع موارد أسعار كما أنَّ  العواقب االقتصادیة خطیرة للغایة. 

 التضّخم القائم مسبقًااألزمة إلى    تُضیفالسیاحة العالمیة،    منّظمة  مقرّ  یقعفي العدید من البلدان، بما في ذلك إسبانیا حیث   .11
م  التضخّ   على افتراض أنَّ  20233-2022  للفترة  المیزانیة العادیة   احتُِسبَتاألسعار.    الناجمة عن ارتفاع  ضغوطال  جّراءمن  
 . 2022% في شباط/فبرایر 7.4 4م في إسبانیاالتضخّ  بلغَ  في حین  %.71یبلغ س 2023و  2022في 

األثر    منّظمةخذت  اتّ  .12 لتقییم  فوریة  إجراءات  العالمیة  السیاحة نزلل  الُمحتَملالسیاحة  أوكرانیا على  في  ل  واِص ستُ و.  5اع 
المتطوّ منظّ  الوضع  تقییم  العالمیة  السیاحة  المسائل  مة  األمم   ،بالسیاحة ألعضائھا  المتعلّقةر ودعم  الوثیق مع  بالتعاون 

 مات الدولیة األخرى.والمنظّ  المتّحدة

 الخالصة

وأیًضا بسبب   المنتشر في جمیع أنحاء العالم الوباء ابسبب ھذمة السیاحة العالمیة لمنظّ  المالي فقاأل  الغموض یكتنف، الصةفي الخ .13
مة إجراءات  المنظّ   ستُواِصل،  لألحداث حال حصولھامن أجل االستجابة  و  روسیا. لنزاع في أوكرانیا والعقوبات المفروضة على  ا

 مة والحفاظ على السیولة: ق النقدي للمنظّ التدفّ  حقیق الفائدة القصوى منفیف التالیة لخفض التكالیف وت التخ

الدقیقة   )أ( المقّررة لألعضاء عن لالمراقبة  الحالیة و   مقبوضات االشتراكات  ط  یتخطالو،  راتمتأخّ ال  عن السنة 
 ؛عةالموارد النقدیة المتاحة والمتوقّ بفقات الن حصر عبر  لةحتمَ للتخفیضات المُ 

 
لألمم    مفّوضیةلاموقع   2 الالجئین    المتّحدةالسامیة  الشؤون  البیانات  المباشرةل حول  األوكرانیین    بشأن  تشغیلیة  الالجئین  وضع 
)https://data.unhcr.org/ar/situations/ukraine .( 
3 A/24/5(b)rev.1   بموجب القرارA/RES/733(XXIV 
 ) https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0222.pdfر أسعار المستھلك وفقًا للمعھد الوطني لإلحصاء في إسبانیا (مؤشّ  4
52/2-CE/URG  2بموجب المقرر)-CE/DEC/1(URG 
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ال  ات اشتراكات األعضاء باستخدام صندوقإدارة مخاطر السیولة على مستحقّ  ) ب(   إذا لزمَ   متداولرأس المال 
 ؛األمر

 م إذا لزم األمر؛المرتفعة للتضخّ تعویض المستویات من أجل  خطوات لخفض النفقاتاتّخاذ النظر في  ) ج(

فیھا لتقلیص عملیات  یجري النظرخطط    ي على البرنامج والوضع المالي وأبشكل مستمّر  إطالع األعضاء   )د(
 المیزانیة العادیة؛ 

 .النفقات تسدیدصة لاستالم الموارد النقدیة المخصّ  إلى حین  جھات المانحةریع القائمة على التأخیر المشا ) ه(

اإلیفاء بمسؤولیاتھا  مة السیاحة العالمیة  ع منظّ والجھات المانحة، تتوقّ   ءعضااألمن    مستمرّ   وبدعمٍ العوامل    استناًدا إلى ھذه .14
 .ااع في أوكرانینزوال على الرغم من الوباء المستمرّ البرنامجیة والمالیة 

 لمحة عامة عن البیانات المالیة 

، والمعاییر المحاسبیة مةالیة الُمفّصلة للمنظمة السیاحة العالمیة، والقواعد المللنظام المالي لمنظ  البیانات المالیة وفقًاتُعَدّ   .15
ھذه المعاییر كمعاییر محاسبیة من  األمم المتّحدة التي تقضي بأن تُستخدَم  ، وبما یتماشى مع سیاسة  6الدولیة للقطاع العام 

 المنّظمات التابعة لألمم المتّحدة.   قبل

ن في تست .16 ل المعامالت وتُدوَّ ند المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام إلى أساس مفھوم االستحقاق المحاسبي، حیث تُسجَّ
 صورةولیس عند دفعھا. وتوفّر البیانات المالیة القائمة على المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام    ،التقاریر عند حصولھا

القرار واإلدارة  أنھا تحّسن عملیة صنع  المنظمة ونفقاتھا، وأصولھا وخصومھا واحتیاطیاتھا، كما  إیرادات  أفضل عن 
 . المالیة والتخطیط على مستوى اإلدارة والحوكمة

 البیانات المالیة من: تتألّف  .17

 بیان عن الوضع المالي   )أ(

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

 بیان عن األداء المالي   ) ب(

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

 في األصول/رأس المال بیان عن التغیّرات في صا ) ج(

 یسلّط الضوء على مصادر التغیّرات في الوضع المالي العام.  

 بیان التدفّقات النقدیة )د(

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

 المیزانیة العادیة  –مقارنة للمیزانیة والمبالغ الفعلیة  ) ه(

 
 1 -14النظام المالي  6
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العادی المیزانیة  موارد  استخدام  على مدى  الضوء  وتتسلّط  الُمعتَمدة،  الفعلي ة  المیزانیة  إنفاق  بین  الفرق  عرض 
  واعتماد المیزانیة الُمقّر.

 یةمالحظات على البیانات المال ) و(

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

  یة الدولیة للقطاع العام.المالیة، على النحو المطلوب بموجب المعاییر المحاسب 

ً البیانات المالیة أیضتقدّم  .18  العمل الُمحدَّدة بشكٍل منفصل، وھي:  فئاتمعلومات حول  ا

 خدمات برنامج العمل  )أ(

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

و( العادیة)،  المیزانیة  عمل  (برنامج  ضمن  iiالعامة  العادیة  المیزانیة  نطاق  عن  الخارجة  األخرى  األنشطة   (
وصندوق رأس المال    مثل أنشطة مخزن المنشورات وأنشطة برنامج عمل األعضاء المنتسبین،  ،الصندوق العام

من    األخرى   واإلحتیاطات  المتداول، العادیةالمشاریع  أنشطة  وغیرھا  المیزانیة  نطاق  عن  إطار    الخارجة  في 
، ومشاریع سابقة لعام  ، وإیرادات متنوعة خارج المیزانیةمستحقات الموظفین بعد نھایة الخدمة(  الصندوق العام

 . )، ومواءمات محاسبیة2014

 الخدمات األخرى ) ب(

تشمل فئة الخدمات األخرى صندوق المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة، وترتبط بشكٍل أساسي بالمشاریع  
لة بتمویٍل طوعي من الجھات المانحة عن تشمل ھذه الفئة .  أخرىقانونیٍة    سلطةٍ   اإلتفاقات أو  طریق  واألنشطة الُمموَّ

لمنظمة التابع  المكتب اإلقلیمي  آسیا والمحیط الھادئ ولمنطقة  مة السیاحة العالمیة  لمنظّ   التابع  الدعم اإلقلیمي  يمكتبَ 
دعم المشاریع ومن أرصدة المشاریع  تكلفة  ممولة من استرداد  النشطة  األو  ،الشرق األوسطلمنطقة  السیاحة العالمیة  

 المغلقة.

 :  لمحاسبیة الدولیة للقطاع العام ھي التالیةالجوانب الرئیسیة للتقاریر المالیة والكشوفات في إطار المعاییر ا .19

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

ن اإلیرادات   ) ب( العالمیة الحق في استالم  لإلتُدوَّ رة عندما تمتلك منظمة السیاحة  الُمقرَّ أي في    -شتراك  اإلشتراكات 
ن المساھمات الطوعیة بالكامل كإیرادات عند استالم مساھمٍة مؤكَّدة، إّال   إذا كانت تنطوي على بدایة كّل عام. وتُدوَّ

ن المساھمات العینیة، مثل المباني الُمعفاة من اإلیجار   كماقبل التدوین.    یفاؤھاتاسطة باألداء یجب  مرتب  شروط تُدوَّ
ً أیض ، كإیراداتالمعدّات الُمرسَملةأو الخدمات المادیة مثل السفر أو   ن كافة اإلیرادات األخرى على أساس  ا . وتُدوَّ

 .المعاملةاالستحقاق في الفترة التي تحصل فیھا 

  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(

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

 كتواریین مستقلّین. إخبراء 
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بتة وغیر المادیة وفقاً للسیاسات المحاسبیة التي تفرضھا المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع تُعرض األصول الثا )ز(
  العام.

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

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

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

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

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

 ین الرئیسیناإلداری  الموّظفینمة وفي ما یتعلّق بأتعاب  نظالمالیة للمیُقدَّم كشٌف إضافي في ما یتعلّق بإدارة المخاطر   )م(
 وما فوق.  D2مستوى فین بن یضّمون الموظالذی

تعریفات مالیة أساسیة عدّة ضمن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام بھدف تسھیل استخدام وفھم   ما یلي  تُعَرض في .20
  ھذه البیانات المالیة: 

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

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

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

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

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

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

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

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. وینتج عن   .21 بموجب أساس االستحقاق المحاسبي، تُدوَّ
وتم المتراكم.  الفائض  إلى  ل  یُرحَّ فائٌض  النفقات  إلى  بالنسبة  اإلیرادات  غیر  زیادة  الجزء  المتراكمة  الفوائض  ھذه  ثل 

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

ستوفى ال تعطي قیمة مساویة  عني أن اإلیرادات التي تُ یالمعامالت في القطاع العام ھي معامالت غیر تبادلیة، ما    معظم .22
حول    یتمحورتركیز المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  و  الخدمات المقدمة ال تتلقى قیمة مساویة كعائد.كعائد، كما أن  

 تدویناألصول، عند وجود تحّكم كاٍف، والخصوم، عندما تكون معاییر    تدوینالوضع المالي الذي یُستدَّل علیھ من خالل  
 الخصوم متوافرة.   
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   ستراتیجیةالعالمیة وعضویتھا وأھدافھا اإل ة مة السیاحایات منظغ

المادة   .23 في  الُملخَّص  النحو  العالمیة، على  السیاحة  السیاحة   1  -3تكمن غایات منّظمة  "تنشیط  في  األساسي،  من نظامھا 
اإلنسان وإنمائھا بغیة المساھمة في التنمیة االقتصادیة، والتفاھم الدولي، والسالم، واإلزدھار، واإلحترام العالمي لحقوق  

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

أعضاء مشاركین،   6، و ابلدً   159تضم منظمة السیاحة العالمیة في عداد أعضائھا  ،  2021كانون األول/دیسمبر    31في   .24
یمثّلون القطاع الخاص،    497  وحوالي التربویة، والرابطات السیاحیة، والسلطات السیاحیة عضواً منتسباً  والمؤّسسات 
 .  المحلیة

 . 7مة السیاحة العالمیةالنظام األساسي لمنظ مة، من خالل الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي، فيظتُحدَّد حوكمة المن .25

  :2021-2020األھداف اإلستراتیجیة لمنظمة السیاحة العالمیة للفترة  A/23/5(a)rev.2 (8ویفنّد برنامج العمل ( .26

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

سیاسات إطار  فعّال  وجود  إدارة  ونظام  ومتكامل  أصحاب   شامل  بین  التعاون  ویُشّجع  یُتیح  للمساءلة  وخاضع 
 تخطیط السیاحة وتطویرھا وإدارتھا؛ المصلحة المتعدّدین في 

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

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

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

 األعضاء واألمانة.

ضمان تنفیذ البرامج  وذلك بغیة  طوال الفترة المالیة الحالیة، واصلت المنظمة بذل جھود كبیرة في بیئٍة مالیة صعبة للغایة،    .27
 ستراتیجیة.اإلمن أجل تحقیق األھداف 

خالل   .28 ومن  العادیة  المیزانیة  في  لألعضاء  المقّررة  األنصبة  خالل  من  أساسي  بشكٍل  العالمیة  السیاحة  منظمة  ل  تُموَّ
 .9االستراتیجیةالمساھمات الطوعیة، ومساھمات الصنادیق االستئمانیة، دعماً لألھداف 

  

 
 من النظام األساسي  20إلى  9المواد  7
 A/RES/714(XXIII)أقر في القرار   8
 4 -10، و3 -10، و6النظام المالي، المواد   9
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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 على المیزانیة   كما أقرتھایحلّل ھذا القسم المیزانیة العادیة   .29
. وتُقدَّم میزانیة السنتَین على أساٍس سنوي لتغطیة 10زوجيالعادیة لفترة سنتین تقویمیتَین متتالیتْین بدءاً بسنٍة ذات رقٍم  

 . 11المالیةالفترة برنامج العمل المقترح للمیزانیة العادیة لكّل سنٍة مالیة من 

رة من األعضاء  .30 ل المیزانیة العادیة من االشتراكات الُمقرَّ   ومخّصصات المیزانیة. وتتوافر اإلعتمادات إللتزامات  12تُموَّ
 ً  . 13المیزانیة خالل الفترة المالیة التي تعود إلیھا والثنَي عشر شھراً إضافیا

العامة   .31 الجمعیة  السنتین    (A/RES/715(XXIII))أقّرت  فترة  تغطي  التي  للمنظمة  العادیة    2021-2020المیزانیة 
(A/23/5(b) rev.1)  لعامي    30,096,000  بقیمة السنویتین  المیزانیتین  على  موّزعة  بواقع    2021و  2020یورو 

و  000899,14, التوالي  15.197.000یورو  على  لعام    .یورو  السنویة  المیزانیة  لت    قدرھا  14بتحویالت  2021وُعدِّ
    . المیزانیة العادیة –یورو، على النحو المشروح في المرفق الثاني بشأن تحویالت االعتمادات  1,128,211

، ما أفضى إلى  اتعاطفً   ،یورو  13,287,917ویورو    14,884,817  ، بلغ إجمالي إیرادات ونفقات المیزانیة2021في   .32
% من إجمالي إیرادات المیزانیة. وبالتالي، تُظِھر نتیجة المیزانیة (إجمالي إیرادات المیزانیة اإلجمالیة 89معدّل تنفیذ بنسبة  

 
 4 -4، المادة 2النظام المالي، المادة  10
لة 3النظام المالي، المادة  11  4 -4، القواعد المالیة الُمفصَّ
   6النظام المالي، المادة   12
 (أ)  2 -5(أ)، النظام المالي، المادة 1 -5النظام المالي، المادة  13
 (ب) 3 -5النظام المالي، المادة  14

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

Approved 
income / Original 

budget 1 Final budget 2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual 3

Budgetary cash 
balance (cash-in 

less 
expenditure)

Budgetary difference 0.00 0.00 1,596,900.76 -1,596,900.76 917,393.26
Budgetary income 15,197,000.00 15,197,000.00 14,884,817.35 312,182.65 14,205,309.85
Contributions from Full and Associate Members 13,321,000.00 13,321,000.00 13,318,093.00 2,907.00 11,479,208.89
        Full Members 13,076,000.00 13,076,000.00 13,073,569.00 2,431.00 11,260,588.80
        Associate Members 245,000.00 245,000.00 244,524.00 476.00 218,620.09
Other income sources 1,876,000.00 1,876,000.00 1,566,724.35 309,275.65 1,134,566.99
        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 1,035,000.00 1,035,000.00 726,137.00 308,863.00 293,979.64
        Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000.00 104,000.00 103,569.50 430.50 103,569.50
Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591,533.97
Budgetary expenditure 15,197,000.00 15,197,000.00 13,287,916.59 1,909,083.41 13,287,916.59
A Member Relations 2,579,000.00 2,300,260.59 2,300,260.59 0.00 2,300,260.59
B Operational 3,448,000.00 3,610,392.35 3,610,392.35 0.00 3,610,392.35
C Support, Direct to Members 3,875,000.00 4,240,916.54 4,240,916.54 0.00 4,240,916.54
D Support, Indirect to Members 5,295,000.00 5,045,430.52 3,136,347.11 1,909,083.41 3,136,347.11
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., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. Movements of posts among sections are 
annually considered.
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 updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021, and the Secretary-General proposal of 
structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.
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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یورو. وتقدّم منظمة السیاحة العالمیة مّرتَین في السنة تقریراً   1,596,901  ناقص إجمالي نفقات المیزانیة) فائضاً قدره
  . انیة العادیة لفترة السنتینالمیز 15إلى المجلس التنفیذي حول وضع تنفیذ

یورو، بما في ذلك متأّخرات األعضاء المحّصلة    14,205,310  یبلغ إجمالي إیرادات المیزانیة الُمستلَمة (الدخل النقدي) .33
المنتھیة في   السنة  إیرادات المیزانیة 93یورو)، ما یمثل    1,591,534(  2021كانون األول/دیسمبر    31خالل  % من 

ة تأخرات المستوفاة مال  مشابھة لمتوّسط ھي    2021، بفضل المتأخرات التي تم استیفاؤھا. والمتأخرات المستوفاة في  الُمقرَّ
 .2020-2014في الفترة 

  فائض (إجمالي إیرادات المیزانیة المستلمة (الدخل النقدي) ناقص إنفاق المیزانیة) إلى    العادیة  أدّى الرصید النقدي للمیزانیة .34
 .16صندوق رأس المال المتداول  . وبالتالي، لم تكن ھناك ضرورة لإلستالف من917,393 نقدي قدره

بموافقة األعضاء،   ،یورو  917,393، البالغ  2021ویقترح األمین العام استخدام الفائض النقدي المتوافر الباقي من میزانیة   .35
 . فترة السنتَْین القادمتَْین خالل العمل من المیزانیة العادیةبرنامج في  األنشطة التشغیلیةزیادة من أجل  ،للصندوق العام

 
  

 

  المالي بنتیجة المیزانیة العادیةمقارنة األداء 

 

تختلف المیزانیة واألسس المحاسبیة. وبالتالي، یجب أخذ الفروقات التالیة في الحسبان لدى التسویة بین األداء المالي (بیان   .36
  األداء المالي) ونتیجة المیزانیة (بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة):

 
 4 -ا ثالثً القواعد المالیة المفّصلة  15
 (ب)  2 -10النظام المالي  16

Table 2 - Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

31/12/2021
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 2,167,398.53
    Entity differences 3,959,872.85
    Basis differences -3,389,375.08
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 1,596,900.76
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 في الكیانات  فروقاتال ) أ (

والمبالغ مة السیاحة العالمیة، في حین ینحصر بیان مقارنة المیزانیة  ن األداء المالي جمیع عملیات منظیشمل بیا
 صلة بالمیزانیة العادیة. الفعلیة بالعملیات المت

العام  الصندوق  ( 17أُنشئ  احتساب:  لغرض  المتصلة  iللمنظمة  المالیة  المعامالت  و()  العادیة،  )  iiبالمیزانیة 
كالمشاریع خارج المیزانیة العادیة وضمن الصندوق  المعامالت المالیة األخرى غیر المتصلة بالمیزانیة العادیة (

واإلحتیاطي   المنتسبین،  األعضاء  عمل  وبرنامج  المنشورات،  مخزن  مثل  خارج العام،  المتنّوعة  واإلیرادات 
المتد المال  رأس  وصندوق  العادیةاول  المیزانیة  المیزانیة  عن  الخارجة  المشاریع  من  المعامالت  وغیره  أما   .(

)، وباإلضافة إلى صندوق المساھمات الطوعیة والصنادیق االستئمانیة، وعلى إعتبار أنّھا ال تشّكل  iiاألخیرة (
 .جزءاً من المیزانیة العادیة، فھي فروقات في الكیانات تُحذَف لدى التسویة

 الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي  فروقاتال ) ب (

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

  انیة العادیة على أساس اإلستحقاق الُمعدَّل، في حین تُدَرج اإلیرادات في المیزانیة على أساس اإلستحقاق تُقَّر المیز
النفقات في المیزانیة عندما یكون    (اشتراكات األعضاء) الفائض المتراكم، وتُدَرج  مع إضافة المخّصصات من 

 ُمخطَّطاً أن التكالیف ستكون مستحقةً، في ما عدا: 

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

)ii( إنتھاء بعد  الصحي  بالتأمین  المتصلة  الخدمة  إنتھاء  بعد  الموظفین  استحقاقات  من   نفقات  وسواه  الخدمة 
للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام ولكنّھا تزید  استحقاقات ما بعد إنتھاء الخدمة والتي تستحق وفقاً 

التي تستند المیزانیة  المستحقّة  إلى  جزئیًا  عن اعتمادات  الخدمة  السنویة  التي تُغّطي    تكالیف  المدفوعات 
   ؛)المتوقعة (نھج دفع اإلستحقاقات أوال بأول

)iii(   بنفقات مشاریع    ةالمرتبطت المستحقّات غیر الُمسدَّدة  الوتعدیتعدیالت السنوات السابقة للفائض المتراكم
 المیزانیة العادیة؛ 

)iv( مثل  فروقاتبدل اشتراكات األعضاء غیر الُمسدَّدة وال) أسعار   فروقاتو  ،تطبیق البدالت  المحاسبیة األخرى
األجنبي، المشتركة،  الصرف  المشاریع  في  واإل  واالستثمار  العینیة،  ستھالك/اإلھالك، والتبّرعات 

نبیع الممتلكات والمباني والمعدّات واألصول غیر المادیة) التي    فيوالخسائر    وانخفاض القیمة في   ال تُدوَّ
 المیزانیة؛ 

)v(  ن في المیزانیة إستناداً إلى اإلستھالك واإلھالك في السنوات  18التحویل إلى احتیاطي االستبدال الذي یُدوَّ
 . السابقة

 في التقدیم  ختالفاتاإل ) ج (

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

 
   2، المادة 4 -4، المادة 1 -10النظام المالي، المادة  17
 23 - 21ا ◌ً سادس القواعد المالیة المفّصلة  18
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)، والدعم الباب باء)، والبرامج التشغیلیة (الباب ألفقات بین عالقات األعضاء (المیزانیة العادیة، تُصنَّف النففي 
–  ) لألعضاء  جیم الباالمباشر  والدعم  ب   ،(–  ) لألعضاء  المباشر  دالغیر  المالي 19)الباب  األثر  أّن  ویُذكر   .

 .لإلختالفات في التقدیم ھو صفر

 المالي األداء 

 تحلیل اإلیرادات

ل أنشطة منظمة السیاحة العالمیة بشكٍل أساسي من خالل اإلشتراكات   25,158,254  بلغ إجمالي اإلیرادات .37 یورو. وتُموَّ
رة   رة لألعضاء. ویمثّل صافي اإلیرادات من إشتراكات األعضاء المقرَّ   في المئة من إجمالي اإلیرادات، إذ یبلغ  58الُمقرَّ

 .  وروی 14,612,860

من المساھمات األخرى (المساھمات الطوعیة   ،من إجمالي اإلیرادات  في المئة  27  وھي تمثل،  تأتي اإلیرادات المتبقیة .38
 إدارة  قررت  ،2019  ینایر ثاني/كانون ال  1  من  اعتباًراو  .یورو  6,917,965  وقد بلغت  ،ومساھمات الصنادیق اإلستئمانیة)

 ، 2019  ینایركانون الثاني/  1  من  اعتباًرا  لذلك،.  المانحین  مع  تفاقیاتإلا  ا فيشروطً   العالمات الفارقةتكون    أن  منظمةال
 المانحة  الجھاتمع    اتتفاقإلبا  المتعلقة  التبادلیة  غیر  المعامالت  أن  منظمةال  تعتبر  منظمة،في ال  المحاسبیة  للسیاسات  وفقًا
)  استئمانیة  أموال  وإیرادات  طوعیة  مساھمات(  أخرى  مساھمات   وإیرادات  مشروطة  إیرادات  ھي  العالمات الفارقة  ذات
 . ھاتسلیم یتم عیرامش  كنفقات بھا االعتراف یتم االتفاقات بھذه صلة ذات

لة كإیرادات. ولھذا السبب، تلحظ  و .39 منظمة إعتمادات مخّصصة للحسابات غیر القد ال تُستلَم في النھایة جمیع المبالغ الُمسجَّ
  .2019مشاریع قائمة على المنح وسابقة لعام مضمونة التحصیل ومخّصصات استرداد للجھات المانحة بالنسبة إلى 

 یورو. وتشمل اإلیرادات األخرى  3,627,430  بلغتأخرى    % فمصدرھا إیرادات14التي تمثل  المتبقیة    إلیراداتأما ا .40
رئیسیة المنشورات    بصورة  عینیة    یورو)  289,083(مبیعات  ویورو)  2,500,107(وتبرعات  نتلقد  .   التبّرعات  دُّوِ

  یورو)،  186,293(  السفر  وتبّرعات  ،)یورو  2,147,334(  الممنوحة  المؤتمرات  ومرافق  باألماكن  یتعلّق  ما  في  العینیة
 .)یورو 166,480(ة حوالسلع الممنو

 
 
  

 

  تحلیل النفقات

 
 3-4النظام المالي، المادة  19
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فین، أي الفئة الرئیسیة في اإلنفاق،  تحقاقات الموظیورو. وتمثّل األجور والرواتب واس  22,990,856  بلغ إجمالي النفقات  .41
في   62یورو (  9,038,571  رواتب الموظفین الدائمینیورو). وبلغت    14,633,001(في المئة من إجمالي النفقات    64

في المئة) على   27یورو (  3,952,373  المئة من األجور والرواتب واستحقاقات الموظفین). وأُنِفَق مبلغ إضافي قدره
فیتعلق    في المئة)  11یورو (  1,642,057  الموظفین المؤقتین والمستشارین لدعم تنفیذ المشاریع. أما المبلغ المتبقّي وقدره

بعد   الموظفین  المتراكمة   الخدمة  نھایةباستحقاقات  السنویة  باإلجازة  المرتبطة  اإلكتواریة  الخسائر  أو  والمكاسب 
  . ، وذلك للموظفین الحالیین والمتقاعدینواستحقاقات نھایة الخدمة

األخرى .42 التشغیل  وتكالیف  اإلستھالكیة  والمواد  اللوازم  وتشّكل    3,977,729  تساوي  إجمالي   17یورو،  من  المئة  في 
اللوازم والمواد االستھالكیة   الفئة بشكٍل رئیسي  یورو)، ونفقات اإلیجار، بما في ذلك   466,941(النفقات. وتشمل ھذه 

  148,561(ستھالك  القابلة لإل  یورو)، والمواد  1,034,967(یورو)، والخدمات التعاقدیة    2,285,770(اإلیجار العیني  
 .  )یورو

 .20التي تشارك منّظمة السیاحة العالمیة في تمویلھایحتوي المرفق الثالث على قائمة بالمشاریع  .43

   
  

 

   الفئات  تحلیل األداء بحسب

 

العمل   .44 برنامج  خدمات  فئة  ویُعزى    1,660,882  قدره  عجًزاسّجلت  إلى  العجزیورو.  األولى  نفقات     زیادة  بالدرجة 
یورو)    205,163یورو)، والفوارق في صرف العمالت (  189,865اإلمدادات والمواد االستھالكیة والنفقات الجاریة (

 یورو) مقارنةً بالعام الماضي.  1,219,756( والنفقات األخرى

 
 8القواعد المالیة المفّصلة ثالثًا  20

Table 3 - Summary financial performance by segment
for the year ended 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Revenue 16,532,760.05 9,039,039.75 -128,753.89 25,443,045.91
Expenses 18,193,641.89 5,210,759.38 -128,753.89 23,275,647.38
Surplus/(deficit) for the year -1,660,881.84 3,828,280.37 0.00 2,167,398.53
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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فئةلَ سجَّ  .45 فائضً   ت  األخرى  قدره  الخدمات  یُ   3,828,280ا  من خالل  فسَّ یورو.  رئیسي  بشكل  الفائض  ھذا  في  ر  الزیادة 
) األخرى  االستئمانیةالمساھمات  والصنادیق  الطوعیة  (المساھمات  األخرى   5,814,597)  واإلیرادات  یورو)، 

 .الماضيبالعام  یورو) مقارنةً  241,008صرف العمالت ( الفوارق فيو ،یورو) 819,147(

التي دُ ظھِ تُ و .46 الجاریة  السنة  النتیجة نفقات  السابقةت عائداتھا في  نَوِّ ر  المبرمةالسنوات  اإلتفاقات    وبموجب  ، على أساس 
 قررت  ،2019  ینایركانون الثاني/   1  من  اعتباًرا ف  .منظمة للمعامالت غیر التبادلیة غیر المشروطةلالسیاسات المحاسبیة ل

الھامة  التكون    أن  منظمةال  إدارة الثاني/  1  من  اعتباًرا  لذلك،.  المانحین  مع  تفاقیاتإلا  ا في◌ً شروطمراحل    ینایر كانون 
  الجھات مع    اتتفاقإلبا  المتعلقة  التبادلیة  غیر  المعامالت  أن  منظمةال  تعتبر  منظمة،في ال  المحاسبیة  للسیاسات  وفقًا  ،2019
 لدى تسلیم نفقات المشاریع.  یراداتباإل ، ویتم اإلعترافمشروطة إیرادات  ھي الھامة المراحل ذات المانحة

   

 الوضع المالي  

 تحلیل األصول والخصوم وصافي رأس المال 

یورو في   32,170,055(یورو    41,553,645  ما مجموعھ  2021كانون األول/دیسمبر    31بلغت األصول حتى تاریخ   .47
ما یساوي فئات النقدیة  وتملك المنظمة أرصدةً نقدیة ومن المكاِ ).  2021كانون الثاني/ینایر    1في    ، وقد أُعید إدراجھا2020

 11,618,578  في المئة من إجمالي األصول. ویبلغ صافي اإلشتراكات غیر المسدّدة  68ما یمثل  و،  یورو  28,399,536
ل  28یورو، ما یمثل   الدفتریة اإلجمالیة الصافیة  القیمة  لممتلكات والمباني والمعدّات  في المئة من إجمالي األصول. أما 

 یورو.  728,070 واألصول غیر المادیة فتبلغ

یورو في  41,257,658(یورو   41,553,645  ما مجموعھ  2021كانون األول/دیسمبر    31بلغت الخصوم حتى تاریخ   .48
الدفع والمستحقات  ساوي  ). وت2020كانون األول/دیسمبر    31 الواجبة  المقبوضة    ،یورو  1,787,875المبالغ  والمبالغ 
 72  وتُعزى نسبة  المنظمة،  في المئة من إجمالي خصوم  26  مجتمعةً یورو، وتمثل    10,782,512  والخصوم المؤجلة  سلفًا

المرتبطة باستحقاقات    خصوم إلى إستحقاقات الموظفین، ومعظمھا من الخصوم غیر الجاریةھذه الفي المئة من إجمالي  
بعد   الالخدمة  نھایةالموّظفین  اإللتزامات  إجمالي  أصل  ومن  وغیر    إستحقاقاتعلى  ة  مترتّب.  منھا  (الجاریة  الموظفین 
 في المئة).  2یورو ( 547,332 یورو، تساوي الخصوم الجاریة 34,893,965 الجاریة) البالغ

یورو إلى وضعٍ قوي لناحیة السیولة. بید أن قدرة المنظمة على    26,273,816  یشیر إجمالي رأس المال المتداول والبالغو .49
 باإللتزامات على المدى القصیر قد تتأثر إذا ما واجھت حاالت تأخیر في تحصیل إشتراكات العضویة. الوفاء
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(األصول المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة إلى وضعٍ غیر جاٍر    غیر الجاریة  یؤدّي أثر اإللتزامات .50
عندما تصبح مستحقّة الدفع  یورو سیُصار إلى إستیفائھا    -  32,958,455  غیر الجاریة ناقص الخصوم غیر الجاریة) بواقع

 . المستقبلیة أو اإلحتیاطیاتاإلشتراكات من 

  

  

  تحسَّنَ یورو، أي أنّھ قد    6,684,639  ما قدره  2021سبمر  یكانون األول/د  31صافي رأس المال للمنظمة حتى تاریخ    بلغ .51
) وھو یتمثل بما  2021كانون الثاني/ینایر    1، وقد أُعید إدراجھ في  2020في  یورو    9,087,603-مقارنةً بالسنة الفائتة (

 یلي:

 

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحتیاطیات والفائض المتراكم المقیَّد المتاح للمنظمة لإلستخدام المستقبلي لیسا من دون قیود. فال   .52
المعني    استخدامیمكن   المشروع  أو  لإلحتیاطي  المرجعي  اإلطار  بحسب  إّال  ھذه  األصول  دعم صافي  تكالیف  (مثل 

، وتوجد بالتالي أو اإلتفاق التعاقدي المالئم مع الجھة المانحة،  )تسبینبرنامج عمل األعضاء المنمشروع  المشاریع، أو  
 2021ن في صافي األصول إلى مساھمة طوعیة كبیرة في عام  یعود التحسّ و  قیود مفروضة على استخدامھا المستقبلي.

 تنفیذھا في السنوات المقبلة. سیتمّ 

Table 4 - Net assets/equity
at 31 December 2021
Euros

31/12/2021
Net assets/equity -6,684,638.94
Reserves 6,504,486.87
Unrestricted accumulated deficit -25,474,432.38

Unbudgeted after-service employee benefits -32,374,417.96
General Fund, unbudgeted miscellaneous revenue and Publications Store 6,899,985.58

General Fund 5,847,296.47
Publications Store 1,291,689.71
Unbudgeted miscellaneous revenue -239,000.60

Restricted accumulated surplus 12,285,306.57
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ومخزن    یورو)   239,001(  من خارج المیزانیة 21الصندوق العامویشمل العجز المتراكم غیر المقید إیرادات متنوعة في   .53
  فوارق بما في ذلك  22اإلیرادات المتنوعة من خارج المیزانیةمخزن المنشورات و. أما  یورو)   1,291,690المنشورات (

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

   

 

 المقّررة شتراكات اإل

كانون األّول/دیسمبر    31بتاریخ    یورو 18,884,543(یورو    19,561,717  المقّررة غیر الُمسدَّدة  بلغ مجموع اإلشتراكات .54
بال  ).2020 المتّ   سیاساتوعمالً  العالمیة، ُرِص المحاسبیة  السیاحة   یورو    -   15,551,051   بقیمةإعتمادٌ   دَ بعة في منظمة 

رة في بیان الوضع المالي یوازي یورو. وإن   4,010,666  مقابل المبلغ غیر الُمسدَّد، فأصبح صافي اإلشتراكات الُمقرَّ
األساسي للنظام  وفقاً  للمنظمة  الدفع  وواجبة  مستحقة  اإلجمالیة  رة  الُمقرَّ المالي 23اإلشتراكات  ولم  للمنظمة 24والنظام   ،

 یُشَطب أّي جزء من الرصید. 

في المئة من اإلشتراكات، أي    82  إلى  2021بنھایة  ووصَل    العقد األخیرفي  معدّل تحصیل اإلشتراكات المقّررة    تراجعَ  .55
، في المئة%  81و%  83(وواحد في المئة أعلى منھ  األخیرة    والخمس  دون المعدّل العام في السنوات العشر  في المئة  واحد
). ویعتمد الرصید النقدي للصندوق العام وقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتھا الیومیة والقصیرة األجل على توقیت اتعاطفً 

رة من قبل األعضاء  . سداد اإلشتراكات الُمقرَّ

دة لغایة  قائمة إشتراكات الرابعوتُعَرض في المرفق  .56 رة غیر الُمسدِّ ، تحت  2021كانون األول/دیسمبر  31األعضاء المقرَّ
   . عنوان بیان اإلشتراكات المستحقة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول

قد وضعوا خططاً لتسدید إشتراكاتھم غیر وعضوان منتسبان  فاعلین أعضاء 8، كان 2021كانون األول/دیسمبر  31في  .57
 .  المسدّدة

 
 . 8 –ا القواعد المالیة المفصلة، خامسً   21
 (ز) من النظام المالي.  1-10المادة   22
 12النظام المالي/ملحق قواعد التمویل، الفقرة  23
 2 - 7النظام المالي، المادة  24
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 النقد ومكافئات النقد  

في    بلغت .58 المنّظمة،  لدى  النقد  ومكافئات  النقد  ل/دیسمبر  31قیمة  األوَّ قدره  2021  كانون  یورو    28,399,536  ما 
ل/دیسمبر  31یورو في  22,654,881( الممتدّة من  لفترة الخمس سنوات ھو أعلى من المتوسط). وھذا المستوى 2020كانون األوَّ

المساھمات األخرى والتحسُّن في تحصیل اشتراكات    في مستویات  اإلرتفاع، ویُعزى ذلك بالدرجة األولى إلى  2020إلى    2016
" قائمة  2021  كانون األول/دیسمبر  31  المنتھیة في  "المساھمات الطوعیة المستلمة للفترة  الخامسالمرفق  في  .  متأّخراتوال  األعضاء

 بالمساھمات الطوعیة المستلمة (إیرادات نقدیة) بحسب المشروع خالل ھذه الفترة.

 الخدمة  نھایةاإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد 

الخدمة في منظمة السیاحة العالمیة: التأمین الصحي بعد   تشمل اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء .59
  ومنحة نھایة الخدمة،   الخدمة، واإلجازة السنویة المتراكمة، وإستحقاقات نھایة الخدمة (منحة اإلعادة إلى الوطن،   نھایة

النقل المتصلة بنھایة الخدمة، ونفقات نقل األمتعة). وتُحتََسب ھذه اإللتزامات من قبل مؤسسة متخّصصة من   وتكالیف 
العالمیة السیاحة  منظمة  أجرتھ  الذي  األخیر  اإلكتواري  التقییم  تاریخ  ویعود  اإلكتواریین.  كانون   31إلى    الخبراء 

 ن.ون محترفوكتواریإراء النحو الذي احتسبھ خبعلى  ،2020األول/دیسمبر 

یشّكل التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة اإللتزام األھم ضمن اإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء   .60
أمضوا   الذین  فالموظفون  األقل    10الخدمة.  السیاحة    في سنوات على  إلى منظمة  انضمامھم  تاریخ  من  اعتباراً  الخدمة 

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

مالیة المرتبطة بتوفیر استحقاقات التأمین الصحي  یعكس إلتزام التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة التكالیف المستقبلیة اإلج .61
للمتقاعدین الحالیین وللموظفین الحالیین عند التقاعد. وتقییم إلتزام التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة ھو عبارة عن تقدیٍر 

ییم. ومن الممكن أن  في نقطة زمنیة إستناداً إلى مؤھالت الموظفین والمتقاعدین وإلى اإلفتراضات اإلكتواریة بتاریخ التق
تكون الفروقات في التقدیر كبیرة، حیث أن اإللتزام یتأثّر بشدّة بالقیم المحدّدة من أجل العوامل اإلكتواریة األساسیة، أي:  

 معدّل الخصم؛ معدّل إتجاه التكالیف الطبیة؛ متوسط العمر المتوقع؛ وطول مدة الخدمة.

ل/دیسمبر    31بتاریخ   .62 ملیون   34.7الخدمة    نھایةت االلتزامات المتعلّقة باستحقاقات الموّظفین بعد  ، بلغ2021كانون األوَّ
وھذه االلتزامات آخذة في االزدیاد بشكٍل  .2020ملیون یورو بالمقارنة مع التزامات    1.4یورو، أي ما یمثّل زیادة قدرھا  

الماضیة. ومن أصل إجمالي التزامات استحقاقات الموّظفین بعد انتھاء الخدمة، یبلغ مجموع    التسعمطرد خالل السنوات  
ل/دیسمبر    31التزامات التأمین الصّحي بعد انتھاء الخدمة في تاریخ   %  90(  ملیون یورو  31.2  ما قدره  2021كانون األوَّ

في المئة   3.7ملیون یورو أو    1.2  ، أي ما یمثّل زیادةً قدرھامن إجمالي التزامات استحقاقات الموّظفین بعد انتھاء الخدمة)
 .  2020بالمقارنة مع المستوى المسّجل في 
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ملیون یورو  7.3بمقدار  2020دیسمبر كانون األول/ 31من جمیع الخطط في دة المحدّ  ستحقاقاتإجمالي التزام اال ارتفع .63
إلى العوامل    بالدرجة األولى، ویرجع ذلك  2018سمبر  دیكانون األول/  31ملیون یورو منذ التقییم السابق في    26.1من  

 التالیة: 

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

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

 ؛الخصم معدّالتانخفاض ملیون یورو نتیجة  8.7ادة قدرھا یز ) ج(

 ؛ملیون یورو نتیجة جمیع التغیرات االفتراضیة األخرى 1.7خفاض قدره ان )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 .64
 
  األقل   الخصم  معدالت  تنتج.  للتقییمات  حاسمة  افتراضات  ھي  الخصم  معدالت   إن.  غیر المواتیة تجربة معدّل الخصم   )أ

 .إلى خصم أدنىتخضع  المستقبلیة النقدیة التدفقات ألن ،أعلى خصوًما
 

ة  خطّ   عة من كلّ قات النقدیة المتوقّ مة السیاحة العالمیة سعر الخصم بناًء على التدفّ دت منظّ ، حدّ كما في التقییم السابق
فرقة األمم بما یتوافق مع توصیة    ،لمنطقة الیورو  Aon AA Corpالفائدة على منحنى العائد    معدّالتواستخدمت  

٪ إلى  2.12ل الخصم الناتج من معدّ  رَ مة السیاحة العالمیة. تغیَّ التي تتبعھا منظّ  بالمعاییر المحاسبیةالمتحدة المعنیة 
 التزام االستحقاقات المحدّدةل الخصم إلى زیادة  أدى االنخفاض في معدّ و٪ للتأمین الصحي بعد نھایة الخدمة.  0.74
 ملیون یورو.  8.3بنحو 

 
الدیموغرافیة   ) ب التغییرات  التجربة  األوّ   ذلك  یُعزى.  المواتیة)  الموّظفین  لدى (أي  المقام  إلى  في  عدد  انخفاض  ل 

ل مستوى معدّ ارتفاع  و  ،عًامتوقّ   ا كانَ م  الستحقاقات التقاعد مقارنةً معلین  مؤھّ الذین انتھت خدمتھم والفین  الموظّ 
ملیون   0.5بحوالي  لتزام االستحقاقات المحدّدة  فھو انخفاض ا األثر الصافي  أّما  عًا.  متوقّ   كانَ مقارنةً مع ما    وفیاتال

 یورو. 
 

 للمطالبات  الحالیة  القیمة  أنھ  على  الخدمة  نھایة  بعد  الصحي  التأمین  التزام  تحدید  یتم.  المواتیة  یةالطبّ   المطالبات  تجربة ) ج
  قبل   من  عةالمتوقّ   األقساط   مدفوعات  خصم  بعد   عالیھم، ومُ   للمتقاعدین  اإلداریة  والنفقات  عةالمتوقّ   المستقبلیة  یةالطبّ 

  مطالبات   تكون  أن  عالمتوقّ   من   ،2018في عام  التقییم    منذ  المواتیة  المطالبات  لتجربة  نظًراو.  المشاركین  ھؤالء
  ا ممّ ٪ 7 بنحو قلّ أ أو  65 سن في بالغ شخص لكلّ  یورو 3،808 2021 العام في  الخدمة نھایة بعد يالصحّ  التأمین

% 20باإلضافة إلى ذلك، انخفضت النفقات اإلداریة (كنسبة مئویة من المطالبات الطبّیة) من  .  سابقًا  یُفترض  كانَ 
 ملیون یورو.  2.7%. وأدّى ذلك إلى انخفاٍض في التزام االستحقاقات المحدّدة بنحو 15.8إلى 

 
ي بعد نھایة الخدمة. التأمین الصحّ ي ھو أحد االفتراضات الرئیسیة في تقییم  م الطبّ م مواتیة. التضخّ تجربة التضخّ  )د

ل التضخم العام كما مة السیاحة العالمیة معدّ دت منظّ ، حدّ ، كما في الماضي2020دیسمبر  كانون األّول/  31في  
المحاسبیةأوصت   بالمعاییر  المعنیة  المتحدة  األمم  التوقّ و التنسیق.    توجیھاتعبر    فرقة  من  االنتقال  عات  بسبب 

% مع تخفیضات  1.4إلى    %1.8ل التضخم العام الناتج من  ، انخفض معدّ ت المستندة إلى السوقعاإلى التوقّ   توافقیةال
التزام االستحقاقات المحدّدة ي إلى خفض  جاه الطبّ ى تحدیث االتّ أدّ و  في معدّالت االتّجاه الطبّي للسنوات الالحقة.

 ملیون یورو.  1.3بنحو 
 

انخفاض التزام    إلى  والتغییرات الطفیفة في المنھجیة  جداول الوفیاتلتحدیث في  ى اأدّ و  .مواتٍ   الوفیات  افتراض ) ه
 ملیون یورو.  0.2بمقدار االستحقاقات المحدّدة 
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بنسبة   ، 2021كانون األّول/دیسمبر    31، اعتباًرا من  منظمةالالقوة العاملة (الموظفون الدائمون الحالیون) في  انخفضت   .65
  73ي بعد إنتھاء الخدمة بنسبة  عدد المتقاعدین الذین یستفیدون من التأمین الصحّ   ، في حین إرتفع2012% منذ عام  12

 . 2012في المئة منذ 

 

   

 

ر الرسوم البیانیة أدناه التالزم بین صافي األصول واإللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة، ظھِ تُ  .66
 المترتبة على استحقاقات الموظفین بعد إنتھاء الخدمة على صافي األصول:  وتأثیر اإللتزامات
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Figure 15 - After-service employee benefits liability 
(EUR millions)
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Figure 16 - Number of participants in the ASHI 
scheme

Retirees with ASHI Active staff
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   الخدمة نھایة بعد الموظفین استحقاقات التزاماتلتمویل  استراتیجیة

  انتھاء  بعد  الموظفین  باستحقاقات  المتعلقة  بااللتزامات  االعتراف  تتطلب  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییر  لئن كانت .67
  كل   تقررھا  مسألة  ھي  االلتزامات  ھذه  تمویل  مسألة  فإن  ،للمنظمة  المالیة  البیانات  في  االستحقاق  أساس  على  الخدمة
  الموارد   توافر  لضمان  المنظمة  بنھج  یتعلق  فیما  إلزامیة  لیست  العام  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  المعاییرف.  حدة  على  منظمة
 وضع   المنظمة  على  یجب  السلیمة،  المالیة  اإلدارة  لصالح  ولكن  الخدمة،  نھایة  بعد  الصحي  التأمین  التزامات  لتلبیة  الكافیة
 . االستخدام عند  الدفع أساس  على الخصوم بھذه الوفاء إلى باإلضافة المستقبل في التمویل لضمان خطة

 
 كاملة  تمویالت  لدیھا  لیس  العالمیة،  السیاحة  منظمة  ذلك  في  بما  المتحدة،  األمم  منظومة منظمات  من  وعدد  المتحدة  األمم .68

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

 في   سنویة  اعتمادات  وخصصت 25الفوائض  من  إضافیة  مخصصات  العالمیة  السیاحة  منظمة  وضعت  ،2010  عام  منذ .69
 السنویة   المدفوعات  تغطیة  ھدفب 26)الخدمة  نھایة  بعد  الموظفین  الستحقاقات   اعتمادات(  العادیة  المیزانیة  من  المیزانیة
وتكالیف استحقاقات الموّظفین بعد  )  األولویة  أساس  على   الدفع   أساس(  الخدمة  نھایة  بعد  الموظفین  اللتزامات  المتوقعة

 . اجزئیً  التمویل فجوة تغطیةنھایة الخدمة جزئیًا، ما یؤدّي إلى 
 

ً اوتم  ،2019  عام  في .70  نھایة   بعد  الصحي  بالتأمینالمعني    فریق األمم المتحدة العامل  أدرج  المتحدة،  األمم  توصیات  مع  شیا
 إدارة   حول  النھائي  التقریرَ   التنفیذیین،  الرؤساء  مجلس  رعایةب  والمیزانیة  للمالیة  المتحدة  األمم   لشبكة  التابعو 27الخدمة 

 السیاحة  منظمة  أمانةوقدمت    .الغرض  لھذا  تم النظر فیھا  أخرى  وعوامل)  A/73/662(   للخدمات  الصحي  التأمین  بعد  ما
  الصحي   بالتأمین  التزامات  تمویل  استراتیجیة(  الخدمة  انتھاء  بعد  الصحي  بالتأمین  التزامات  لتمویل  استراتیجیة  العالمیة

العالمیةب  الخاصة  الخدمة  انتھاء  بعد السیاحة  دورتھ  التنفیذي  المجلس  إلى)  منظمة   الوثیقة  خالل  من  110  في 
)CE/110/4(d)) ( األول/  31  في  المنتھیة  للسنة  المراجعة  المالیة  والبیاناتللمنظمة      المالي  التقریر   دیسمبر كانون 

 :التالیة بالعبارات ) CE/DEC/4(CX) 4 (c)( القرار بموجب إقرارھا تم والتي) 2018
 

 ؛الخدمة  نھایة بعد الصحي التأمین خصوم تمویل زیادة بھدف العادیة المیزانیة من فوائض تخصیص )أ
 

 
)؛  A/RES/5(XVIII)72) والقرار (CE/DEC/5(LXXXVIII)بموجب المقرر ( 2007-2006ألف یورو من الفائض النقدي في میزانیة  700  25

من الفائض النقدي في میزانیة  ألف یورو  600)؛ وCE/DEC/11(XCVIII)بموجب المقرر ( 2013من الفائض النقدي في میزانیة 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   26
)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) . 

 نھایة الخدمة.) لمعلومات أساسیة عن فریق األمم المتحدة العامل المعني بالتأمین الصحي بعد CE/110/4(d)() وCE/108/7(b)أنظر (  27
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  صرف   لتغطیة  العادیة  المیزانیة  في  منفصل  سنوي  اعتماد  ذلك  في  بما  ،2022  عام  حتى  المیزانیة  لفترات ) ب
  أساس   على  الخدمة  نھایة  بعد  الصحي  التأمین  األقل،  على  ستغطي،  والتي  الخدمة  انتھاء  بعد  الموظفین  التزامات

 كتواريإ  خبیر   قبل  من  المحسوبة  المحدثة  الخدمة  تكالیف  لمعظم  مشابًھا  یكون  أن  واألمثل ھو  بأول،  أوال  الدفع
 المیزانیة؛  إعداد لدى محترف

 
  السیاحة   منظمة  موظفي  لجمیع   الرواتب  على  رسوم  فرض  أعاله،)  أ(  إلى  باإلضافة  ،2022  عام  من  اعتباًرا ) ج

  احتساب  یتم و.  لتقاعدھم  المتوقع  التاریخ  مراعاة  مع  المؤھلین  للمسؤولین  السنویة  االلتزامات  لتمویل  العالمیة
الرواتبل  المئویة  النسبة  تتم و  المحترفین  كتوارییناإل  قبل  من  االستحقاق  ھذا  لتمویل  المطلوبة  مصاریف 

دورتھ    وأقر.  دوري  بشكل  مراجعتھا  في  التنفیذي  الوثیقة    CE/DEC/6(CXII))  113المجلس  بموجب 
CE/112/3(d) rev.1   تطبیق مخّصصات سنویة منفصلة في المیزانیة العادیة كما ورَد في البند (ب) أعاله،    مواصلة

 ؛ بانتظار اعتماد الرسوم على الرواتب
 

  الذي   التقاعدیة  المعاشات  وأساس  الخدمة  انتھاء  بعد  الصحي  للتأمین  التأھل  متطلبات   زیادة  إمكانیة  استكشاف )د
 .الضرورة  حسب   الحاكمة  األجھزة  إلى  المقترحات  من  المزید  وتقدیم  األقساط  مساھمات  حساب  أساسھ  على  یتم

 
 المحددة في  منظمةال  وضعتھا  التي  الخدمة  نھایة  بعد  الصحي  التأمین  لتزاماتا  تمویل  استراتیجیة  نقاط  إلى  باإلضافة .71

 : السابقة الفقرة
 

-2022ولفترة السنتین    2021-2020  السنتین  لفترة  اأقرت  انتلال  تانالعادی  تانالمیزانی   تتضمن).  ب(  النقطة )أ
وتكالیف استحقاقات الموّظفین بعد نھایة    الخدمة  انتھاء  بعد  الموظفین  التزامات  دفع  لتغطیة  مخصصات  2023

 2020  في  یورو  600,000(  2021-2020في فترة السنتین    یورو  1,300,000  تبلغ  التي  الخدمة جزئیًا،
یورو في  700,000( 2023-2022یورو في فترة السنتین  1,400,000و  28)2021 في یورو  700,000و

 ؛29)2023یورو في  700,000و 2022
 

 الرواتب  تكالیف   حساب  الخدمة  نھایة  بعد  استحقاقات الموّظفین  لتزاماتا  تمویل  استراتیجیة  تتطلب ).  ج(  النقطة ) ب
  استحقاقات الموّظفین   لتزاماتاالسادس "توقعات تمویل    المرفقیوضح    .محترفین  كتواریینإ  خبراء  قبل  من
الرواتبو  الخدمة  نھایة  بعد تمویل  مصاریف  لتوقعات  سیناریوھات  أربعة  تحلیل  استحقاقات    لتزاماتا" 

  الخدمة   نھایة  بعد  استحقاقات الموّظفین  لتزاماتابناًء على تقییم    2050ى عام  حتّ   الخدمة  نھایة  بعد  الموّظفین
والمساھمات كنسبة مئویة   ،بما في ذلك استراتیجیة المساھمة المفترضة ،2020دیسمبر كانون األّول/ 31في 
 . والنسب المئویة لألصول/الخصوم الرواتبمن 

 
التنفیذ   وتاریخ  األمثل  االقتراح  وسیقدم  المحددة  التمویل  استراتیجیات  وتحلیل  دراسة  العام  األمین  یواصل 

 .الینظر فیھا األعضاء ویوافقوا علیھ لس التنفیذيللمجالمقترح في دورة مقبلة 
 

 ملیون  34.7  البالغة  الخدمة  نھایة  بعد  استحقاقات الموّظفین  التزامات  إجمالي  من  ،2021  دیسمبركانون األّول/  31  في .72
 .یورو ملیون 32.4 تبلغ تمویلیة ثغرة  ما یترك ،الغرض لھذا یورو ملیون 2.4 مبلغ  تخصیص تم یورو،

 رأس المال المتداول صندوق 

إلى حین تحصیل اإلشتراكات من   .73 المیزانیة  لنفقات  التمویل  المتداول في توفیر  المال  الغرض من صندوق رأس  یكمن 
 . 30األعضاء

 
28  A/23/5(b) rev.1  بموجب القرارA/RES/715/(XXIII) 
 29A/24/5(b) rev.1   بموجب القرارA/RES/733(XXIV)  

 (ب) 2. 10النظام المالي، المادة  30
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األول/دیسمبر    31بتاریخ   .74 المتداول2021كانون  المال  رأس  لصندوق  اإلسمي  المستوى  بلغ   . یورو  4,590,143  ، 
فر في صندوق احول الرصید المتو  السابعفي المرفق    2021وتُعَرض حركة صندوق رأس المال المتداول خالل سنة  

   . رأس المال المتداول والُسلف على المیزانیة العادیة

 تحلیل الوضع بحسب الفئات 

 

  2020في    یورو  -  14,600,605  خدمات برنامج العمل من رصیٍد سلبي بلغفئة  صافي األصول/ رأس المال ل  تدھور .75
وھذا ،  2021كانون األول/دیسمبر    31بتاریخ    یورو  -  16,047,088إلى    )2021كانون الثاني/ینایر    1(أُعید إدراجھ في  

  یورو).ملیون  1.3جاریة (ال استحقاقات الموظفین غیرخصوم الزیادة في  ما یُعزى بشكٍل أساسي إلى

یورو   5,513,002یورو (  9,362,449  بوجود أصول صافیة قدرھا بقي الوضع اإلجمالي لفئة الخدمات األخرى إیجابیاً   .76
لة من المساھمات الطوعیة یمثّل بصورةٍ رئیسیة األرصدة  ذاوھ، )2020في  المقیّدة للمشاریع الخارجة عن المیزانیة الُمموَّ

ومشاریع المبادرات   31خرى تكالیف دعم المشاریعاألخدمات  ال  المقیّدة لفئة  وتشمل األصول الصافیة.  والصنادیق اإلستئمانیة
  مشاریع المبادرات حركات  تكالیف دعم المشاریع والثامن  ر المرفق  ظھِ . ویُ 32)(وتدعى أیضا صندوق احتیاطي المشاریع

 .2021كانون األول/دیسمبر  31للفترة المنتھیة في 

 

 إدارة المخاطر المالیة

 .  مةللمنظ 33لة عالمیة في القواعد المالیة المفصّ مة السیاحة الارة المخاطر المالیة الخاصة بمنظتُحدَّد سیاسات إد .77

السیاحة العالمیة لجملٍة من المخاطر المالیة المرتبطة بالتقلّبات في أسعار الصرف، والتقلّبات في أسعار  تتعّرض منظمة   .78
جري المنظمة  ة. وتُ قابلالفائدة، ومخاطر االئتمان للمصارف/المؤسسات المالیة، والمخاطر المتعلقة بالمدینین واألطراف الم

 .  یةإستعراضاً منتظماً لمدى التعّرض للمخاطر المال

   مخاطر الصرف

عن التقلبات في أسعار صرف العمالت. وبما أن   وما ینجمتتعّرض المنظمة لمخاطر متعلقة بصرف العمالت األجنبیة   .79
رة بالیورو، وعلى إعتبار  تتلقىالمنظمة   أّن معظم نفقات برنامج عمل المیزانیة العادیة تُفنَّد بھذه    معظم االشتراكات المقرَّ

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

العالمیة   .80 السیاحة  منظمة  األمیركيتحتفظ  بالدوالر  األصول  من  أدنى  الیاباني  ،بحدٍّ  السعوديوبالیّن  وبالریال  وتُقیم  ،   ،
الُمقدَّ  المانحة  الجھات  بالمساھمات من  الیورو بشكٍل أساسي  بالیورو عند اإلمكان. وترتبط األرصدة بغیر  مة  الحسابات 

 
 من القواعد المالیة المفصلة  الثالثالمرفق   31
إنجاز مشاریع المساھمات الطوعیة، فتبقى في المنظمة ألھداف تنفذ وفق ما ینص  الصندوق اإلحتیاطي للمشاریع یجمع األرصدة غیر المستعملة لدى   32

 . CE/104/7(a) rev.1) من الوثیقة  CE/DEC/8(CIV)علیھ اإلتفاق أو اإلتفاق الالحق مع الجھة المانحة (
 القواعد المالیة المفّصلة، المرفق الخامس  33

Table 5 - Summary financial position by segment
at 31 December 2021
Euros

Programme of Work 
Services Other Services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Assets 26,561,843.70 20,907,976.50 -5,916,175.14 41,553,645.06
Liabilities 42,608,931.73 11,545,527.41 -5,916,175.14 48,238,284.00
Net Assets/Equity -16,047,088.03 9,362,449.09 0.00 -6,684,638.94
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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ارجة عن المیزانیة تكون عادةً بالعملة نفسھا، فإن اإلیرادات ومعظم النفقات للمشاریع الخ  بعمالٍت غیر الیورو. وبما أن
 .  یة یُعتبَر محدوداً ب نالتعّرض لمخاطر صرف العمالت األج

 . ات النقدیة بعملة الیوروئفي المئة من النقد والمكافِ  65، ُحّررت نسبة 2021كانون األول/دیسمبر  31وبتاریخ   .81

 مخاطر الفائدة 

الفائدة من   .82 بالفوائد. وتُدار مخاطر أسعار  المحّملة  المالیة  الفائدة على أصولھا  المنظمة لمخاطر مرتبطة بسعر  تتعّرض 
 .ي، كانت االستثمارات بعملة الیورو بسعر فائدة صفر2021في عام . خالل حصر االستثمارات بفتراٍت محدّدة

 مخاطر االئتمان

مستحقة القبض التي ترتبط إجماالً بتسدید إشتراكات األعضاء عبر استخدام صندوق التُدار مخاطر االئتمان على الحسابات   .83
رأس المال المتداول، وعبر حصر النفقات بالموارد النقدیة المتوافرة. وتُرفَع تقاریر دوریة إلى المجلس التنفیذي تتناول  

ووضع   للمنّظمة  المالي  المدفوعةاالوضع  غیر  األعضاء  على  باإلضافة  .  شتراكات  االئتمان  مخاطر  تُدار  ذلك،  إلى 
القائمة على جھات مانحة، إذ ال یمكن أن تبدأ الالحسابات   مستحقّة القبض التي ترتبط بتسدید المساھمات في المشاریع 

 النفقات إلى حین استالم الموارد النقدیة المتّصلة بھا. 

مستحقة القبض، وذلك ألن المساھمین الیتعلق بالحسابات  ال تتعرض منظمة السیاحة العالمیة لمخاطر ائتمانیة كبیرة في ما   .84
أساسي. ولكن، یُخّصص   المبالغ غیر   إعتمادٌ ھم األعضاء بشكٍل  إلى مراجعة  یستند  دلیٍل موضوعي  معیّن عند وجود 

قّة وفقاً المسدّدة بتاریخ التقریر ویشیر إلى أن منظمة السیاحة العالمیة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستح
 . مستحقة القبضالللشروط األصلیة للحسابات 

 

  ةمقابلالقة باألطراف المخاطر المتعل

اإلعتبارات   .85 العام،  الھدف  ھذا  إطار  وفي  المنظمة.  موارد  قیمة  حفظ  في  اإلستثمارات  كافة  من  الرئیسي  الھدف  یكمن 
اإلستثمارات إلدارة  المنظمة   األساسیة  تستخدم  وال  العائد.  معدّل  (ج)  السیولة،  (ب)  األصل،  ضمان  (أ)  التالیة:  ھي 

 . األسھمالمشتقات أو تستثمر في 

 . وتتم اإلستثمارات مع إیالء اإلعتبار الواجب لإلحتیاجات النقدیة للمنظمة لألغراض التشغیلیة .86

 

   لشفافیة المالیة والمساءلةا 

وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. ومن خالل اعتماد    2021أعدّت منظمة السیاحة العالمیة البیانات المالیة لسنة   .87
المعاییر وتطبیقھا عام   المنظمة قدرتھا على إصدار  2014ھذه  الالحقة، عّززت  السنوات  ، ومن ثم تعزیز تطبیقھا في 

ویؤدي  باستخدام معاییر محاسبیة معترف بھا دولیاً.    ، كما عّززت من شفافیتھا ووضوحھاومفیدةمعلومات مالیة ُمجِدیة  
مة،  جودة التقریر المالي وتناسقھ وصدقیتھ إلى تعزیز ثقة الدول األعضاء والمانحین بالمساءلة في المنظ في تحسینال ھذا

 منظمة السیاحة العالمیة. وھو إنجاز كبیر لمنظمة من حجم

 مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلیة.  إلىخدمات الرقابة المتعلقة بالمراجعة الداخلیة تُعھد  .88

إطار المراجعة الخارجیة الذي تعتمده منظمة السیاحة العالمیة مراجع الحسابات الخارجي ووحدة التفتیش المشتركة  یشمل   .89
 .التابعة لألمم المتحدة

 : من خالل ما یلي رة المالیةالسیاحة العالمیة التركیز على المساءلة واإلدا، واصلت منظمة 2021في عام  .90
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من أجل تحدید تُعَرض على إدارة المنّظمة بصورة دوریة القضایا المالیة وما یتعلق بالمیزانیة وبالوضع النقدي   ) أ (
الممكن التحسین  موارد    ةسبل  إدارة  علىمنظمة.  الفي  بالتالي  اإلدارة  اتخاذ    أفضل  معلومات  فتحصل  أجل  من 
 المحدّدة؛  المخاطر المالیة القرارات مع مراعاة

 ؛عن الوضع المالي للمنظمة وأدائھاتقاریر فصلیة  إصدار ) ب (

منظمة، الإلدارة المالیة خاص بلتوفیر المعلومات المالیة وتلك المتعلقة بالمیزانیة إلكترونیاً عبر نظام معلومات   ) ج (
 ؛ع، تعزیزاً للكفاءة والفعالیة في تنفیذ البرامجوبحسب المشر ولإلدارة المشاریع وذلك لمدراء

 المشاریعإلدارة    ، أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلیة مراجعةً 2020بعد إجراء تقییم للمخاطر في نھایة عام   ) د (
عام   في    تقدیمتم  و.  2021خالل  األّول/التقریر  ت   10ویتضمن    2021دیسمبر  كانون  بالتخطیط  توصیات  تعلق 

 .المشاریعاالستراتیجي للتعاون التقني وإدارة دورة 

 تلتزم المنظمة بمواصلة تعزیز الشفافیة والمساءلة، مع مراعاة مدى توافر الموارد بھدف تطبیق نھجٍ ُمنظَّم للمساءلة. .91

 

 

 

 

 

 2021ل/دیسمبر كانون األو 31بیانات المالیة في تقدیم ال

قبل   .92 المتواصل من  ثقتنا باإللتزام  العالمیة على أساس مبدأ اإلستمراریة، ما یعكس  السیاحة  لمنظمة  المالیة  البیانات  تُعَدّ 
 .  األعضاء من أجل تحقیق أھداف المنظمة وتوفیر الموارد المالیة الالزمة وفقًا لذلك

ة لسنة  ) المیزانیة المُ iویستند البیان على أساس استمراریة العمل إلى: ( .93 ) الدعم المتواصل من األعضاء  ii، (202234قَرَّ
رة والمساھمات الطوعیة  . والجھات المانحة عن طریق تسدید اإلشتراكات الُمقرَّ

نملك   .94 وما  معارف  لدینا من  ما  ألقصى  وفقاً  الوثیقة،  ھذه  بموجب  كافة من  ونفید  تشمل  المالیة  البیانات  بأن  معلومات، 
لت على نحٍو سلیم، وبأن البیانات المالیة والمالحظات   المعامالت المترتّبة في الفترة المشمولة، وبأن ھذه المعامالت قد ُسّجِ

المالیة لسنة   النتائج  العالمیة بتاریخ    2021التالیة تمثّل بصورةٍ وافیة  ا  31ووضع منظمة السیاحة  ألول/دیسمبر  كانون 
2021 . 

 2021ل/دیسمبر كانون األو 31ن الوضع المالي في بیا - 1البیان 

 2021ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان األداء المالي  - 2البیان 

 2021ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان التغیّرات في صافي األصول/رأس المال  - 3البیان 

 2021ل/دیسمبر كانون األو 31للسنة المنتھیة في بیان التدفّقات النقدیة  - 4البیان 

 
34 )733(XXIVA/RES/ 
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    المیزانیة العادیة  – 2021كانون األول/دیسمبر  31بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة للسنة المنتھیة في  - 5البیان 

 
  التوقیع

                                                                 

                                                                          زراب بولولیكاشفیلي
                   األمین العام                                                                            

 2022 حزیران/یونیو 29في مدرید، 
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 35الخارجي رأي مراجع الحسابات 

 مكتب المراقب المالي العام 
 
 
 

 ] لمملكة إسبانیا [الشعار الرسمي 
 وزارة المالیة 

 

 

 البیانات الفردیةمراجعة  

 منظمة السیاحة العالمیة 

 2021السنة المالیة 

 2022خطة مراجعة الحسابات لعام 

AUDInet Code 2022/520 

 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات

 

 

  

 
 رجیین من اللغة اإلسبانیة إلى اللغة اإلنكلیزیة.  تُرِجَم رأي المراجعین الخا 35
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 [الشعار الرسمي لمملكة إسبانیا]  
 

 

 قائمة المحتویات 

 

 

 الدولة  إلدارة  المالي المراقبصادر عن المراجعة البیانات السنویة  تقریر

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

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

 .................................................................................... رئیسیةال مراجعةال مسائل - اثالثً 

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

 ............................... السنویة الحسابات بمراجعة  یتعلق ما في الحسابات مراجع مسؤولیة - 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") تعیِّین إسبانیا مراجعاً خارجیاً     لبیاناتھا المالیةقرَّ
.  2022و 2021كانون األول/دیسمبر   31للسنتین المنتھیتین في    A/RES-PS/1(2022)القرار  من خالل    2023-2022للفترة  

والتعاون تعیین مراجعین خارجیین للفترة المذكورة.   واإلتحاد األوروبي وقد طلبت المنظمة عن طریق وزارة الشؤون الخارجیة
 راجعة الحسابات.على تولّي مسؤولیة م إلدارة الدولة وإستجابةً لھذا الطلب، وافق مكتب المراقب المالي العام

 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  ،2021  دیسمبرون 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  ،2021  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 

  قسم 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

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

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

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

 القبض المستحقّة الحسابات. 1. ثالثًا

 نیف ص. العرض والت1. 1ثالثًا. 

للفقرة   المالحظة    173وفقًا  التقریر  8من  القبض،    باالشتراكات  المتعلّقة  ،من  عام  المستحقة  كانت  2021"قبل    االشتراكات، 
. غیر جاریة مستحقة القبض اشتراكاتك تُعَرض ،فق علیھاعلى أساس خطط السداد المتّ  تحصیلھاالتي كان من المتوقع  ،والسلف

شتراكات والُسلف المتوقّع تحصیلھا،  شتراكات المستحقة القبض غیر الجاریة ھي االاال، 2021ینایر  كانون الثاني/ 1اعتباًرا من 
 . "بالغیخ اإلشھراً على تار 12على أساس خطط الدفع المتّفق علیھا، بعد أكثر من 

بر ھذا   عن المخاطر المرتبطة بھا، اعتُ وغیر الجاریة، فضًال   الجاریةعلى البیانات من حیث العرض بین البنود    لالنعكاساتنظًرا  
 الرئیسیة. مسائل المراجعةاألمر من 

 ة بنا للمراجعة، من بین أمور أخرى، ما یلي:ق الخاصّ إجراءات التحقّ  تضّمنت

 مة السیاحة العالمیةبل منظّ عة من قِ السداد الموقّ تحلیل خطط  -

 . بیانات مقابل عرض الصورة الحقیقیة لل جاريوغیر ال الجاريمراجعة التصنیف بین  -

 . انخفاض القیمة2. 1ثالثًا. 

تعدیل سیاسة    ، تمّ 2021المستحقة القبض، اعتباًرا من عام    المتعلّقة باالشتراكاتمن التقریر،    8من المالحظة    174وفقًا للفقرة  
 ، وفقًا للمعاییر التالیة:غیر مضمونة التحصیل األعضاء  على حسابات االعتماداتتطبیق 

 باستثناء الحالة التالیة:  ال یُطبَّق أي اعتماد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أقل؛ )أ(

i.   5ة القبض، جزئیة أو كاملة، في آخر خمس (مستحقّ   اشتراكاتاألعضاء الذین لدیھم  بالنسبة إلى  (
 ؛ المبالغ المستحقّة منذ سنتین أو أقلّ على  %100بنسبة  یُطبَّق اعتمادٌ سنوات متتالیة، 

 ، باستثناء الحاالت التالیة:في المئة بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ أكثر من سنتین 100یُطبَّق اعتمادٌ بنسبة   ) ب(

i.   المبالغ على    یُطبَّق أّي اعتمادالذین استوفوا بدقة خطط السداد المتفق علیھا، ال  إلى األعضاءبالنسبة
 أكثر؛وثالث سنوات  منذ المستحقّة

ii. المستحقة لمدة ثالث سنوات أو أكثر في الشھر   مبالغھم  دیدبتس  الذین قاموا   األعضاء  بالنسبة إلى
 .المبالغ المستحقة القبضعلى   اعتمادال یتم تطبیق أي األول من العام التالي، 

بر ھذا األمر من اعتُ والمخاطر المرتبطة بھ،  العمل الكبیروعبء  المشمولة، بنودمقدار الو، ھذا التغییر في السیاسةنظًرا ألھمیة 
 .الرئیسیة مسائل المراجعة

 ة بنا للمراجعة، من بین أمور أخرى، ما یلي:ق الخاصّ إجراءات التحقّ  تضّمنت

 المعاییر المحدّدة في السیاسة الجدیدة لتطبیق االعتماد.  مراجعة -
 للمعاییر الجدیدة.االعتمادات نتیجة االنخفاض في القیمة وفقًا مراجعة  -

قّع
مو
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 . تقریرنا في عنھا اإلبالغ یجبفي المراجعة  رئیسیة مسائل  إلى تؤدي قد أھمیة ذات مخاطر وجدی م یعدل أنھ قررنا لقدو

 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

  حسب   والكشف،  ،عاملة  كمؤسسة االستمرار  على  المنظمة  قدرة تقییم  عن  مسؤوالً   العام  األمین  یكون  السنویة،  البیانات  إعداد  لدى
  یكون   أو  ینوي  اإلدارة  جھاز  یكن  لم  ما  العاملة  المؤسسة  محاسبة  مبدأ  وتطبیق   العاملة  بالمؤسسة  تتعلق  مسائل  أي  عن  االقتضاء،

 .آخر واقعي بدیل ھناك یكن لم إذا أو ا،عملیاتھ إیقاف أو المنظمة بتصفیة قانونًا ملزًما

 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
  ،الخطأ  أو  االحتیال  عن  ناتجة  الخاطئة  البیانات   تكون  قدو.  وجودھا  عند  الجوھریة  األخطاء   دائًما  ، إسبانیا  في  العام  للقطاع  المراجعة

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

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

 :وباإلضافة

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

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

 
 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

 
  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  ا انعدامً   ھناك   أن  استنتجنا   إذاو.  كمؤسسة عاملة  االستمرار  على  المنظمة  قدرة  حول  كبیرة   نحنف  ،في 

  البیانات   في  عنھا  الكشف  تم  التي  الصلة  ذات  المعلومات  الذي نقدمھ حول  المراجعة  تقریر  في  االنتباه  بلفت   مطالبون
  أدلة   إلى  استنتاجاتنا  تستندو.  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
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  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

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

  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: إلكترونیً تم توقیعھ 

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

 2021ل/دیسمبر  كانون األو  31بتاریخ بیان الوضع المالي  .أوالً 

 
  

Statement of financial position
at 31 December 2021
Euros

Note 31/12/2021 restated 01/01/2021

Assets 41,553,645.06 32,170,054.71
Current Assets 40,161,398.72 31,177,214.01
Cash and cash equivalents 5 28,399,535.99 22,654,881.48
Inventories 7 28,793.12 30,920.88
Members assessed contributions receivable, net 8 3,587,253.43 4,722,309.02
Other contributions receivables, net 8 7,569,957.83 3,349,784.48
Other receivables, net 9 290,203.95 248,203.79
Other current assets 10 285,654.40 171,114.36

Non-current assets 1,392,246.34 992,840.70
Investments 6 199,641.46 132,594.99
Members assessed contributions receivable, net 8 423,413.04 210,175.11
Other contributions receivable, net 8 37,953.48 66,145.48
Property, plant and equipment 11 410,257.48 206,853.55
Intangible assets, net 12 317,812.34 373,903.03
Other non-current assets 10 3,168.54 3,168.54

Liabilities and Net Assets/Equity 41,553,645.06 32,170,054.71
Liabilities 48,238,284.00 41,257,658.05
Current Liabilities 13,887,582.70 8,234,643.42
Payables and accruals 13 1,787,874.76 1,124,849.87
Transfers payable 14 254,672.05 72,127.49
Employee benefits 15 547,331.89 555,674.77
Advance receipts and deferred revenue 16 10,782,511.50 5,747,445.40
Provisions 17 513,847.43 549,325.76
Other current liabilities 18 1,345.07 185,220.13

Non-current Liabilities 34,350,701.30 33,023,014.63
Employee benefits 15 34,346,633.14 33,021,844.83
Other non-current liabilities 18 4,068.16 1,169.80

Net Assets/Equity -6,684,638.94 -9,087,603.34
Accumulated surplus/(deficit) 19 -13,189,125.81 -15,478,939.01
Reserves 6,504,486.87 6,391,335.67
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2021ل/دیسمبر كانون األو  31للسنة المنتھیة في بیان األداء المالي  ا.ثانیً 

 

 

Statement of financial performance
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note 31/12/2021 31/12/2020

Revenue 20 25,158,254.31 17,959,122.55
Members assessed contributions 14,612,859.67 14,596,841.01
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 6,917,964.95 1,099,088.30
Publications revenue, net of discounts and returns 289,082.59 318,777.00
Changes in currency exchange differences 375,647.72 0.00
Other revenues 2,962,699.38 1,944,416.24

Expenses 21 22,990,855.78 19,406,648.83
Salaries and employee benefits 14,633,000.62 14,333,423.42
Grants and other transfers 328,997.93 255,544.14
Travel 655,976.68 358,164.08
Supplies, consumables and running costs 3,977,728.82 2,342,351.89
Changes in currency exchange differences 0.00 499,060.12
Depreciation, amortization and impairment 160,509.72 149,809.41
Other expenses 3,234,642.01 1,468,295.77

Surplus/(deficit) for the year 2,167,398.53 -1,447,526.28 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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 2021ل/دیسمبر  كانون األو 31یة في صافي األصول/رأس المال للسنة المنتھبیان التغیّرات في  ا. ثالثً 

 

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note

Total 
accumulated 

surplus Surplus Reserves
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2020 -15,669,956.69 6,391,335.67 -9,278,621.02 
Other adjustments related to prior periods 191,017.68 0.00 191,017.68

Restated balance, 01/01/2021 -15,478,939.01 6,391,335.67 -9,087,603.34 
Total directly recognized revenue/expenses 322,414.67 -86,848.80 235,565.87

Net change in reserves 86,848.80 -86,848.80 0.00

Other adjustments 235,565.87 0.00 235,565.87

1,967,398.53 0.00 200,000.00 2,167,398.53

Result for the period 2,167,398.53 0.00 2,167,398.53

Direct transfers from result 1,967,398.53 -2,167,398.53 200,000.00 0.00

Net assets, 31/12/2021 19 -13,189,125.81 0.00 6,504,486.87 -6,684,638.94 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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 2021كانون األول/دیسمبر  31بیان التدفّقات النقدیة للسنة المنتھیة في   ا.رابعً 

 
  

Cash flow statement
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note 31/12/2021 restated 01/01/2021

Surplus / (Deficit) for the period 2,167,398.53 -1,447,526.28

Cash flows from operating activities 3,782,888.21 2,300,548.03
    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11 157,752.12 144,501.15
    (Increase) decrease in inventories 7 2,127.76 2,415.76
    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -3,270,163.69 -2,284,479.20
    (Increase) decrease in other receivables, net 9 -42,000.16 10,727.10
    (Increase) decrease in other assets 10 -114,540.04 -75,289.55
    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14, 16 5,880,635.55 1,628,472.15
    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 1,316,445.43 6,191,524.17
    Actuarial valuation 15 0.00 -3,538,594.68
    Increase (decrease) in provisions 17 -35,478.33 44,499.86
    Increase (decrease) in other liabilities 18 -180,976.70 -27,967.78
    Increase (decrease) in donated property, plant and equipment 20 -166,479.60 0.00
    Adjustments Acumulated Surplus 19 235,565.87 204,739.05

Cash flows from investing activities -205,632.23 12,406.08
    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -89,071.28 -9,228.79
    (Purchases of intangible assets) 12 -50,474.00 -42,350.00
    Proceeds from sale of property, plant and equipment 20 959.52 0.00
    Change on investments 6 -67,046.47 63,984.87

Cash flows from financing activities 0.00 0.00

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 5 5,744,654.51 865,427.83
Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 22,654,881.48 21,789,453.65

Cash and cash equivalents, end of the year 5 28,399,535.99 22,654,881.48
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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  المیزانیة العادیة – 2021دیسمبر كانون األول/ 31للسنة المنتھیة في بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة  ا. خامسً 

Statement of comparison of budget and actual amounts  - Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note

Approved 
income / 
Original 
budget1 Final budget2

Actual 
amounts on 
comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual3

Budgetary difference 22 0.00 0.00 1,596,900.76 -1,596,900.76
Budgetary income 15,197,000.00 15,197,000.00 14,884,817.35 312,182.65
Contributions from Full and Associate Members 13,321,000.00 13,321,000.00 13,318,093.00 2,907.00

Full Members 13,076,000.00 13,076,000.00 13,073,569.00 2,431.00
Associate Members 245,000.00 245,000.00 244,524.00 476.00

Other income sources 1,876,000.00 1,876,000.00 1,566,724.35 309,275.65
Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85 -17.85
Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
Affiliate Members 1,035,000.00 1,035,000.00 726,137.00 308,863.00
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000.00 104,000.00 103,569.50 430.50

Budgetary expenditure 15,197,000.00 15,197,000.00 13,287,916.59 1,909,083.41
A Member Relations 2,579,000.00 2,300,260.59 2,300,260.59 0.00

A01 Regional Department, Africa 786,000.00 668,257.39 668,257.39 0.00
A02 Regional Department, Americas 364,000.00 281,434.66 281,434.66 0.00
A03 Regional Department, Asia and the Pacific 560,000.00 385,535.40 385,535.40 0.00
A04 Regional Department, Europe 427,000.00 454,638.91 454,638.91 0.00
A05 Regional Department, Middle East 253,000.00 262,219.06 262,219.06 0.00
A06 Affiliate Members 189,000.00 248,175.17 248,175.17 0.00

B Operational 3,448,000.00 3,610,392.35 3,610,392.35 0.00
B01 Sustainable Development of Tourism 690,000.00 713,072.41 713,072.41 0.00
B02 Technical Cooperation and Silk Road 486,000.00 588,764.34 588,764.34 0.00
B03 Statistics 491,000.00 351,935.06 351,935.06 0.00
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 545,000.00 602,463.17 602,463.17 0.00
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 323,000.00 329,813.13 329,813.13 0.00
B06 Innovation, Education and Investments 475,000.00 557,694.24 557,694.24 0.00
B07 Institutional Relations and Partnerships 438,000.00 466,650.00 466,650.00 0.00

C Support, Direct to Members 3,875,000.00 4,240,916.54 4,240,916.54 0.00
C01 Conferences Services 788,000.00 871,294.62 871,294.62 0.00
C02 Management 2,743,000.00 2,911,786.37 2,911,786.37 0.00
C03 Communications 344,000.00 457,835.55 457,835.55 0.00

D Support, Indirect to Members 5,295,000.00 5,045,430.52 3,136,347.11 1,909,083.41
D01 Budget and Finance 599,000.00 817,241.45 817,241.45 0.00
D02 Human Resources 321,000.00 395,072.05 395,072.05 0.00
D03 Information and Communication Technologies 574,000.00 646,490.37 646,490.37 0.00
D04 General Services 866,000.00 577,543.24 577,543.24 0.00
D05 Staff Vacancies & ASEB Provisions 2,935,000.00 2,609,083.41 700,000.00 1,909,083.41

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and 
A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. Movements of posts among sections are annually considered.
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 updates approved 
by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and 
A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021, and the Secretary-General proposal of structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.

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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 مالحظات على البیانات المالیة  ا. سادسً 

مة للتقریر المنظ - 1المالحظة   مة المقّدِ

. وتأسست المنظمة 1975جمعیتھا العامة األولى عام  سابقاً)  اسمھا المختصر    WTO( عقدت منظمة السیاحة العالمیة   .95
الذي حّل بدوره محل اإلتحاد الدولي لمنظمات    1946الدولي للمنظمات السیاحیة الرسمیة الُمنشأ عام    لإلتحاد  كتحول

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

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

حدة والمسؤولة عن الترویج للسیاحة  بعد التحّول) ھي الوكالة التابعة لألمم المت  UNWTO(مة السیاحة العالمیة  إن منظ .96
ستدامة الشاملة واإلقتصادي والتنمیة   للنمو اإلكقاطرةٍ لسیاحة  لالمنظمة    وتروج المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجمیع.  

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

السیاسات  منظمة السیاحة العالمیة جمعیةٌ عامة تتألّف من ممثّلي األعضاء الفاعلین واألعضاء المشاركین وتحدّد    تحكم .97
والخطوط الرئیسیة لعمل المنظمة. ویشارك األعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولیة األخرى بصفة مراقبین. أما  
المجلس التنفیذي الذي یتألّف من األعضاء الفاعلین المنتخبین من قبل الجمعیة العامة بمعدّل عضو واحد لكّل خمسة 

ا التدابیر  الفعّال والمعقول لبرنامج العمل والتقیّد بالمیزانیة من قبل  أعضاء فاعلین، فیتّخذ كافة  لالزمة لضمان التنفیذ 
 . األمین العام

ً   مةیقع مقّر المنظ .98 في  و  ،اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ)في الیابان (مكتب الدعم    مكاتب  في مدرید، إسبانیا. ولدیھا أیضا
 ، وفي سویسرا.اإلقلیمي للشرق األوسط)المملكة العربیة السعودیة (المكتب 

المعیارین   .99 الوارد في  التعریف  للمراقبة بحسب  لیست منظمةً خاضعة  العالمیة  السیاحة  المعاییر    35و  34منظمة  من 
 .  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 السیاسات المحاسبیة الرئیسیة - 2المالحظة 

 . أساس اإلعداد 2-1

العملأُِعدَّ  .100 واستمراریة  اإلستحقاق  أساس  على  المالیة  البیانات  المحاسبیة ھي  و  ت  المعاییر  لمتطلّبات  تمتثل 
 الدولیة للقطاع العام. 

وتّم تقدیمھا  ، 2021ل/دیسمبر كانون األو 31ولثاني/ینایر كانون ا 1ة بین لمالیة الفترة الممتدتغّطي البیانات ا .101
رة برقَمین بعد الفاصلة.     بالصیغة الُمدوَّ

 قات النقدیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة. یُعَدّ بیان التدف .102

العالمیة ھي   .103 ل المعامالت الجاریة في عمالٍت   .36الیوروالعملة التشغیلیة والتقریریة لمنظمة السیاحة  وتُحوَّ
غیر الیورو إلى الیورو، باستخدام طریقة "التسعیر غیر المباشر" بسعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة في  
ل إلى الیورو األصول والخصوم النقدیة بالعمالت األخرى غیر الیورو، وذلك بسعر اإلغالق في  تاریخ المعاملة. وتُحوَّ

ایة الفترة بحسب سعر الصرف السائد الُمعتَمد في األمم المتحدة، وتُحتَسب أّي مكاسب أو خسائر ناجمة عن ذلك في  نھ
 . بیان األداء المالي

لة أدناه مع  تتماشى السیاسات   .104  للسیاساتدلیل منظمة السیاحة العالمیة  من    2019عام    نسخةالمحاسبیة الُمفصَّ
حاسبیة الدولیة للقطاع العام، وھي قد ُطبِّقت بصورةٍ متّسقة عند إعداد ھذه البیانات المالیة المعني بالمعاییر الم  ةالتوجیھی
 .  وتقدیمھا

 
 4 .14النظام المالي لمنظمة السیاحة العالمیة، المادة  36
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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)  میس ی تخضع مؤسسة ت .105
 .  أندورا. ولكّلٍ من منظمة السیاحة العالمیة وحكومة أندورا حقوق تصویت متساویة بشأن مؤسسة تیمیس

كامل   .106 بشكٍل  تسّخر  وتدریبیة  تربویة  وأدوات  وخطط  سیاسات  وتطبیق  تصمیم  في  المؤسسة  رسالة  وتكمن 
التنافسیة واستدامتھ. ویقع مقّر المؤسسة في أندورا،  اإلمكانات التوظیفیة للقط اع السیاحي، وتعّزز بشكٍل فعّال قدرتھ 

 . وھي تعتمد الیورو عملةً رئیسیة لھا

ولقد  .107 تیمیس.  مؤسسة  في  استثمارھا  قیمة  لتحدید  الملكیة  حقوق  طریقة  العالمیة  السیاحة  منظمة  وتستخدم 
بة والرقابة المشتركة والتأثیر من أجل تحدید الرقابة المشتركة على مؤسسة  استخدمت المنظمة إطار األمم المتحدة للرقا

 .  تیمیس

 األخرى   الكیانات

الصادر عن    (XXV)2741  بالقرار  عمالً   ،1971  ینایر /الثاني  كانون  في  اآللي  للحساب  الدولي  المركز  أنشئ .108
  في  والمستخدمین  للشركاء  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  خدمات  یوفر ھذا المركز.  المتحدة  لألمم  العامة  لجمعیةا

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

. العالمیة  السیاحة  منظمة  على  تؤثر  معروفة  مطالبات  توجد  ال  ،2021  دیسمبركانون األول/  31  في.  المركز  والیة  في
  جمیع   تقسیم  على  اإلدارة  لجنة  توافق   أن  یجب  ،ولدى اإلنحالل.  مشتركة مع المركز حتى اإلنحالل  األصول  ملكیةوإن  

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

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

ھي مؤّسسة دولیة تّم إنشاؤھا تحت    (STEP Foundation)مؤّسسة السیاحة المستدامة والقضاء على الفقر   .109
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  الفقر

  السیاحة "  مؤّسسة  على  تنطبق  الو.  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

  والمراقبة   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

مؤّسسة السیاحة المستدامة والقضاء على    تاریخ حل  أن  2022في مطلع عام    كوریا   جمھوریة  حكومة  أكدت .110
 .2018شباط/فبرایر  8، بات ساري المفعول في 2021في عام  نشطة غیرالتي كانت  ،الفقر

 المكافِئات النقدیة. النقد و2-3

النقد الحاضر، والودائع المحفوظة في المصارف، واإلستثمارات    )النقد  یعادل  ما(  یشمل النقد والمكافِئات النقدیة .111
ل بسھولة إلى نقٍد والتي ال تخضع لخطٍر یُذَكر لناحیة تغیّرات   األخرى الشدیدة السیولة على المدى القصیر القابلة للتحوُّ

 . القیمة

لة على حیازات النقد والمكافِئات النقدیة في الفتر .112 ن اإلیرادات الُمحصَّ  . ة التي تستحق فیھاتُدوَّ

یُحفَظ النقد المطلوب للصرف الفوري على شكل مبالغ نقدیة وفي الحسابات المصرفیة. ویمكن توفیر أرصدة  .113
 أشھر).  3حسابات اإلیداع خالل مدّةٍ قصیرة (أقّل من 
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 . الصكوك المالیة 2-4

ن الصكوك المالیة عندما تصبح منظمة السیاحة العالمیة طرفاً في األحكام التعاقدیة للصّك، إلى حین إنتھاء   .114 تُدوَّ
صالحیة الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من ھذه األصول أو نقلھا، وقیام المنظمة بنقل كافة المخاطر والمزایا المترتبة 

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

مستحقّة   .115 وحسابات  المدى  قصیرة  إیداع  صكوك  بمعظمھا  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  المالیة  األصول  تشّكل 
اس الالحق بالتكلفة المھلَكة القبض. وتقتضي ھذه األصول التدوین األّولي بقیمة عادلة مع إضافة تكالیف المعامالت والقی

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

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

إن الخصوم المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة ھي بشكٍل أساسي حسابات واجبة الدفع وقصیرة المدى مقابل سلع   .116
ن أّولیًا بقیمة عادلة، وتُقاس تالیاً عند االقتضاء بالتكلفة الُمھلَكة    وخدمات، وأموال غیر مصروفة إلعادة التسدید. وتُدوَّ

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

 . المخزونات 2-5

تُقدَّم مخزونات المنشورات الُمحتفَظ بھا للبیع في التداول في نھایة السنة كأصول جاریة في بیان الوضع المالي.   .117
ن فیھا اإلیرادات المتّصلة بھا. وفي حال لم   ن المخزونات كنفقة في الفترة التي تُدوَّ وعند البیع أو التبادل أو التوزیع، تُدوَّ

ن النفقة عند توزیع ھذه المخزوناتیكن   . ھناك من إیرادات متّصلة بھا، تُدوَّ

فوًرا و .118 المجاني  للتوزیع  الُمعَدّة  المنشورات  ع  اإلصدار.    تُسّجل كمصروفاتتُوزَّ أّي موجودات    تُعتبَروبعد 
 .المخزونمادیة متبقیة كمنشورات مجانیة غیر جوھریة ألغراض تقییم 

لل .119 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

لة لتقدیم المنشورات  تشمل تكلفة المخزونات من المنشورات كافة تكالیف اإلصدار، بما في ذلك التكالیف   .120 الُمسجَّ
 . بحالتھا الراھنة وبموقعھا الحالي. ویتّم تعیین تكلفة المخزونات بما یتماشى مع صیغة متوّسط التكلفة المرّجحة

 . تُراَجع المخزونات من المنشورات في نھایة كّل سنة مالیة وتُشَطب العناوین العائدة إلى سبع سنوات أو أكثر .121

نةً كأصوٍل إن المنشورات الموجود .122 ة بحوزة الموّزعین بموجب ترتیب حیازة بضاعة برسم األمانة تبقى ُمدوَّ
 .  للمنظمة إلى حین بیعھا من قبل الموّزع

   مستحقة القبضال. المساھمات والحسابات 2-6

یتم تدوین المساھمات في بدایة السنة التي تنطبق علیھا، أو عندما یتّم تأكیدھا خًطیاً من قبل الجھات المانحة.  .123
ولكن، وفي بعض الحاالت، قد یتضمن اإلتفاق مع الجھة المانحة شروطاً على تطبیق األموال من أجل نشاٍط معیّن، 

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

مستحقة القبض بقیمٍة عادلة وتُقدَّم صافیةً من أّي بدٍل للمبالغ المقدّرة غیر القابلة  التُقاس المساھمات والحسابات   .124
ل اإلشتراكات المقّررة المستلمة قبل بدء فترة المیزانیة المحدّدة ذات الصلة كخ ً لالسترداد. وتُسجَّ  .  صٍم مستلم ُمقدّما

ة والتي یمكن قیاسھا بشكٍل موثوق، وتُقدّر   .125 ن المساھمات العینیة التي تدعم مباشرةً العملیات واألنشطة الُمقرَّ تُدوَّ
 . بقیمٍة عادلة وقت اإلستالم

 .  یورو تُسّجل كمصاریف في سنة الشراء 5,000المدفوعات المسبقة التي تقّل عن   .126
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 . الممتلكات والمباني والمعّدات 2-7

ناقصةً   .127 بالتكلفة،  والمباني والمعدّات  الممتلكات  القیمةالمتراكم و  اإلھالكتُقدَّم  ن. وال  انخفاض  األصول    تُدوَّ
 التراثیة في البیانات المالیة. 

 اإلضافات 

منظمة  .128 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  إمكانات خدماتیة مرتبطة  أو  إقتصادیة مستقبلیة  فوائد  العالمیة  السیاحة 

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

ال .  ل كانت قیمتھا أقّل من ذلكیورو، إذ تُصَرف بشكٍل كامل في سنة الشراء في حا   1500عتبٍة قدرھا  عن سنة واحدة و 
ن    في وحدة األصول.   تتم مراقبتھاولكن قیمتھا عن العتبة المذكورة، التي تقل   الموھوبةفي البیانات المالیة األصولُ  تُدوَّ

 تصّرف باألصول ال

ن أّي فرق بین صافي القیمة الدفتریة وسعر التصّرف   .129 كإیرادات أو عند بیع األصول أو التصّرف بھا، یُدوَّ
 .  نفقات

 التكالیف الالحقة   

التكالیف التي تنشأ بعد الحیازة األّولیة إّال عندما یكون ھناك احتمال بأن تتدفّق إلى منظمة السیاحة    تتم رسملةال   .130
العالمیة أرباح إقتصادیة أو إمكانات خدماتیة مستقبلیة مرتبطة باألصل المعني، وعندما یكون من الممكن قیاس كلفتھ 

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

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

 ھالك اإل

ھالك على الممتلكات والمباني والمعدّات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقّع اإلیُحَسب   .131
 قُدِّرت األعمار اإلنتاجیة للفئات الرئیسیة لألصول على النحو التالي: قد . وصللأل

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

 10 المركبات واآللیات 
 12   تجھیزات الثابتةاألثاث وال

 5 المعدّات األخرى 
 50 المباني  
  ال استھالك   األرض 

 ات  اجي للتحسینمدّة اإلیجار أو العمر اإلنت بیناألدنى  تحسینات المباني المستأجرة  

 انخفاض القیمة 

ر األوضاع  لألصول الثابتة للتحقّق من انخفاض قیمتھا إذا أشارت بعض األحداث أو تغیّ   الحسابیة  القیم  اجعتُر .132
نسترداد. ولإلغیر قابلة قد تكون لألصول  ةالدفتریإلى أن القیمة   األداء المالي.انخفاض القیمة في بیان  یُدوَّ

 لكافة األصول لتحدید انخفاض قیمتھا.  مراجعةویُصار سنویاً إلى إجراء  .133

 األصول التراثیة  

تمتلك منظمة السیاحة العالمیة أیضاً عدداً محدوداً من "األعمال الفنیة" (الُمشار إلیھا أیضاً باألصول التراثیة)،   .134
والتماثیل والعدید من   الرسومات  ذلك  في  والشركاء  بما  الحكومات  قبل  الغالب من  في  الممنوحة  األخرى  األغراض 
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ن قیمة ھذه األعمال في البیانات المالیة الخاصة بمنظمة السیاحة العالمیة، وفقاً للمعیار   من المعاییر   17اآلخرین. وال تُدوَّ
 .  المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

 . األصول غیر المادیة  2-8

ا  .135 غیر  األصول  القیمة. ویخضع تُقدَّم  وانخفاض  اإلستھالك  المتراكم من  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

 ستھالك اإل

بالنسبة إلى األصول غیر المادیة طوال فترة العمر اإلنتاجي    على أساس القسط الثابتستھالك  اإلیُطبَّق مبدأ   .136
 :  األعمار اإلنتاجیة للفئات الرئیسیة من األصول غیر المادیة على النحو التاليالمتوقّع لألصل. وقد قُدِّرت 

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

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

 . اإلیجارات 2-9

 اإلیجارات المالیة 

تُعاَمل كإیجارات مالیة اإلیجارات التي نُِقلت بموجبھا وبشكٍل كبیر مجمل مخاطر ومكاسب الملكیة إلى المنظمة  .137
 .  من خالل إتفاق اإلیجار

للقیمة   .138 األدنى  بالحدّ  كأصول  مالي  إیجاٍر  بموجب  الُمشتراة  األصول  الحالیة  تظھر  والقیمة  لألصل  العادلة 
ن إلتزام اإلیجار ذلمدفوعات اإلیجار الد  ا.  الصلة بالقیمة نفسھ ونیا. ویُدوَّ

ع .139  دفعات اإلیجار الصادرة بموجب عقد إیجار تمویلي بین دفع الرسوم المالیة وخفض رصید الخصم.  تُوزَّ

ى الفترة األقصر في مدّة اإلیجار أو العمر  یتم استھالك األصول المكتسبة من خالل التأجیر التمویلي على مد  .140
ً اإلنتاجي لألصل، إال إذا أصبحت ھذه األصول ملك في مثل ھذه الحاالت، یتم  ونتھاء مدّة عقد اإلیجار.  للمنظمة 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   .141
 تشغیلیة.  

 بموجب عقد إیجار تشغیلي على أساس القسط الثابت طوال فترة اإلیجار. المترتّبیتم احتساب اإلنفاق  .142

 فین  . استحقاقات الموظ 2-10

 : تلحظ منظمة السیاحة العالمیة استحقاقات الموظفین التالیة .143

 استحقاقات الموظفین القصیرة األجل )أ(

استحقاقات الموظفین القصیرة األجل ھي تلك التي تستحق بالكامل ضمن مھلة اثنَي عشر شھراً بعد نھایة الفترة  
المحاسبیة التي یقدّم فیھا الموظفون الخدمة ذات الصلة. وتشمل استحقاقات الموظفین القصیرة األجل استحقاقات  
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المنتظمة (الرواتب والعالوات)، والتعویض عن الغیاب   التوظیف ألّول مرة (منح التعیین)، واإلستحقاقات الشھریة
(منحة  األجل  القصیرة  األخرى  واإلستحقاقات  األمومة/األبوة)،  وإجازة  المرضیة،  اإلجازة  السنویة،  (اإلجازة 
التعلیم، سداد الضرائب). وتُعاَمل ھذه اإلستحقاقات باعتبارھا خصوماً جاریة. وقد ال یُتوقَّع تسویة بعض عناصر  

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

 . غیر جارٍ 

 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

منظمة السیاحة العالمیة ھي منظمة عضو تشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  
التقاعد والوفاة واإلعاقة وما یتصل بھا للموظفین.   الذي أنشأتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة لتوفیر استحقاقات 

لة ومتعدّدة األرباب. وكما ھو ُمحدَّد في المادة  والصندوق ھو عبارة عن خطة استحقاقات م (ب) من   3حدَّدة مموَّ
نظام الصندوق، یجب أن تكون العضویة فیھ مفتوحةً أمام الوكاالت المتخصصة وأّي منظمة حكومیة دولیة أخرى  

 . المتخّصصة  تشارك في النظام الموّحد للرواتب والعالوات وغیرھا من شروط الخدمة في األمم المتحدة والوكاالت 

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

الخطة  الُمشارِ  الُمحدَّد وأصول  اإلستحقاق  التزام  في  المنظمة  تحدید حصة  یمّكنھم من  في وضعٍ  لیسوا  فیھ،  كة 
والتكالیف المرتبطة بھا بموثوقیٍة كافیة لألغراض المحاسبیة. وبالتالي، فقد عالجت المنظمة ھذه الخطة كما لو  

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

   الخدمة نھایةبعد التأمین الصحي 

مالیاً بحیث یشمل المتقاعدین ومن الخدمة تغطیة التأمین الصحي المدعوم    نھایةع برنامج التأمین الصحي بعد  یوسِّ 
ویُعدّ  یعیُ  تأھیلیة معیّنة.  بناًء على شروط  العاملین،  للموظفین  بالنسبة  الُمطبَّقة  الصحي  التأمین  بنفس خطط  لون 

الخدمة في منظمة السیاحة العالمیة خطة استحقاقات محدّدة. وبالتالي، یتم تدوین   نھایةبرنامج التأمین الصحي بعد  
 . تحقاقات الُمحدّدةبند في الخصوم لیعكس القیمة الجاریة اللتزام االس

ن األرباح والخسائر اإلكتواریة التي قد تنشأ من التجربة والتعدیالت والتغییرات في اإلفتراضات اإلكتواریة  وتُدوَّ
 .في الفترة التي تحدث فیھا كبنٍد منفصٍل مباشرةً في بیان التغیّرات في صافي األصول/قیمة رأس المال

 

 الطویلة األجل األخرى فین الموظاستحقاقات  ) ج(

شھراً من   12استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى ھي اإلستحقاقات المتوقّع تسویتھا بعد فترة تتجاوز  
 .  التقریر. وتُعامل ھذه اإلستحقاقات كخصوٍم غیر جاریةنھایة الفترة المشمولة في 

 إنھاء الخدمةاستحقاقات  )د(

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

 واألصول والخصوم المحتملة . المخّصصات 11.2
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تدّون منظمة السیاحة العالمیة مخّصصاً للخصوم المستقبلیة عندما یكون ھناك التزاٌم قائم (سواء كان قانونیاً   .144
ح أن یكون من الضروري تدفّق موارد على شكل فوائد اقتصادیة أو إمكانات   أم إنشائیاً) نتیجةً لحدٍث في الماضي ویُرجَّ

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

لتعكس مقداراً تقریبیاً عن عوائد مبیعات المنشورات، باستخدام نسبة مئویة   تُرصد المخّصصات اإلحتیاطیة .145
 .من مبیعات السنة المالیة السابقة، إستناداً إلى مستویات العوائد السابقة

 . وتستند مخّصصات المبالغ المرتجعة للمانحین إلى التجارب السابقة في االسترداد .146

البیانات یتم اإلفصاح عن اإللتزامات األخرى التي ال .147  تستوفي معاییر تدوین الخصوم في المالحظات على 
لیست    محتملةالمالیة كخصوم   أحداث مستقبلیة غیر مؤّكدة  أو  أو عدم وقوع حدٍث  بوقوع  فقط  یتأّكد وجودھا  عندما 

 . بالكامل ضمن نطاق سیطرة منظمة السیاحة العالمیة

عن األصول التي یمكن أن تنجم عن أحداٍث    محتملةیتّم اإلفصاح في المالحظات على البیانات المالیة كأصوٍل   .148
سابقة والتي سیتأّكد وجودھا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر مؤّكدة لیست بالكامل ضمن نطاق 

 . فّق فوائد إقتصادیة أو إمكانات خدماتیةسیطرة منظمة السیاحة العالمیة ومن المرّجح في إطارھا تد 

  اإلیرادات تدوین. 2-12

ن اإلیرادات عندما یكون من المرّجح تدفّق الفوائد اإلقتصادیة  .149 المستقبلیة أو اإلمكانات الخدماتیة إلى منظمة   تُدوَّ
 . السیاحة العالمیة ویكون من الممكن قیاس ھذه الفوائد بصورةٍ موثوقة

غیر   .150 للمبادالت  بالنسبة  اإلستحقاق  أساس  على  المحاسبة  إن  العام،  للقطاع  الدولیة  المحاسبیة  للمعاییر  وفقاً 
الناشئة عن اإلیرادات  التبادلیة ال تتطلّب التطابق بین اإلیرادات والن النقدیة  التدفّقات  فقات ذات الصلة. ویمكن أن تتم 

  .والنفقات ذات الصلة في الفترة المحاسبیة الحالیة والفترة المحاسبیة المستقبلیة

 غیر التبادلیة اإلیرادات 

نة. وعندما   .151 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 .152
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  .153 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 أو 

ن اإلیراد عندما یتّم تسدید   الخصوم. اإلتفاق شرطاً على األصول المنقولة یقضي بتدوین خصوم. وفي ھذه الحاالت، یُدوَّ
أّما    اریع.المش  نفقات   تسجیل   مستوفاة عند  تُعتبَربشروط    رئیسیة مشروطةً مراحل    التي تتضّمنفاقات المساھمة  ر اتّ عتبَ تُ و

ن كإیرادات عند استالمھا  .المساھمات الطوعیة غیر المشفوعة بتأكید خطي أو بإتفاٍق ُملِزم فتُدوَّ

تُقاس بشكٍل   .154 أن  یمكن  والتي  المعتمدة  واألنشطة  العملیات  تدعم بشكٍل مباشر  التي  العینیة  المساھمات  ن  تُدوَّ
موثوق، كما یتّم تقییمھا بقیمٍة عادلة عند وقت اإلستالم. وتشمل ھذه المساھمات الممتلكات والمباني والمعدّات، واستخدام 

ح عنھا    المباني أو قاعات المؤتمرات، وِمنَح السفر. أما المساھمات العینیة التي ال یمكن قیاُسھا بصورةٍ موثوقة فیُصرَّ
 . على شكل مالحظة، فقط في حال اعتُبِرت أساسیة بالنسبة إلى أھداف منظمة السیاحة العالمیة

ت حیث تتم اإلیراد من المساھمات العینیة بنفقٍة موازیة في البیانات المالیة، ما عدا الممتلكات والمباني والمعدّا .155
 .  رسملتھا

 اإلیرادات التبادلیة  
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عند   .156 ن  وتُدوَّ القبض،  المستحق  للمقابل  العادلة  بالقیمة  التبادلیة  المعامالت  اإلیرادات من  السلع، تُقاس  تسلیم 
ا الموضوعة باألمانة بحوزة الموّزعین. وعندما یكون المقابل نقداً أو بمبلغٍ نقدي، یكون القیاس بھذ  باستثناء المخزونات

 . المبلغ. وتنشأ اإلیرادات من التعامالت التبادلیة بشكٍل أساسي من مبیعات المنشورات

الدولیة للقطاع العام حالیً  .157 ا على مراجعة معاییر العائدات والمعامالت غیر  یعمل مجلس المعاییر المحاسبیة 
المستقبل. ویجري رصد تقدم ھذا المشروع وتأثیره من التبادلیة التي من شأنھا أن تؤثر على بیانات المنظمة المالیة في 
 لیة والمیزانیة، وتحت رعایة مجلس الرؤساء التنفیذیین. اقبل فرقة األمم المتحدة المعنیة بالمعاییر المحاسبیة في شبكة الم

 تدوین النفقات   .2-13

أو الخدمات الُمسلَّمة، وھي   السلعاس االستحقاق عندما یحصل التعامل، وعلى أساس  یتّم تدوین النفقات على أس .158
ً تمثل   التقریر.  ب المشمولة فترةالللخصوم خالل  كبداً تأو  لألصول تدفّقاٍت إلى الخارج أو استھالكا

 . مقارنة المیزانیة14.2

ً و األساس نفسھ الذي كان  ستحقاق الُمعدَّل، وھة المیزانیة العادیة على أساس اإلمة السیاحة العالمیتُِعدّ منظ  .159  ُمتَّبَعا
 عتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام. إقبل 

یقارن بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة بین المیزانیة النھائیة والمبالغ الفعلیة الُمحتَسبة على األساس نفسھ  .160
كالمبالغ الُمقابِلة في المیزانیة. ونظراً إلى اختالف األسس الُمستخدَمة إلعداد المیزانیة والبیانات المالیة (أساس اإلستحقاق  

ق على التوالي)، تُعَرض مالحظةٌ تتضمن إفصاحاً من أجل التسویة بین بیان مقارنة المیزانیة المعدَّل وأساس االستحقا
 . وبیان األداء المالي

 التقدیرات المحاسبیة - 3المالحظة 

ً إن إعداد البیانات المالیة وفق .161 ً   ینطويللمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام    ا على استخدام التقدیرات   حكما
أو اإل  المحاسبیة للتقدیرات  فیھا  التي تكون  المجاالت  اإلداریة واألحكام. وتشمل  األحكام واالفتراضات  أو  فتراضات 

لتزامات الخاصة  اإلمة السیاحة العالمیة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  لمنظأھمیة بالنسبة إلى البیانات المالیة  
مستحقة الوالحسابات    المخزوناتنازعات، والمخاطر المالیة على الخدمة، والمخّصصات للمإنتھاء  باستحقاقات ما بعد  

، ودرجة انخفاض قیمة األصول الثابتة. ویمكن أن تختلف محتملةالقبض، والرسوم المستحقّة، واألصول والخصوم ال
في تحصیلھا  أُدِخلت بعض التغییرات على تقدیرات اعتمادات الدیون المشكوك  ولقد  النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  

مستحقة القبض. وتظھر التغییرات في التقدیرات في الفترة التي الشتراكات  على النحو المبیّن في المالحظات حول اإل
 . تُطبَّق فیھا

 فئات ال بحسب  التقاریر – 4المالحظة 

الفترة   .162 المالیة على أساٍس محاسبي قائٍم على الصنادیق، فیظھر في نھایة  البیانات  الوضع الموّحد لكافة تُعَدّ 
العالمیة. والصندو السیاحة  الخاصة   قصنادیق منظمة  المعامالت  الموازنة تؤسَّس الحتساب  ذاتیة  ھو ھیئة محاسبیة 

لة المتبقیة المتراكمة لإلیرادات والنفقات، في حین تمثّل في  بغرٍض أو ھدٍف محدّد. وتمثّل أرصدة الصنادیق المحّصِ
والصنادیق اإلستئمانیة الجزء غیر المصروف من المساھمات المخّصصة لإلستخدام في  صنادیق المساھمات الطوعیة 

 . العملیات المستقبلیة

 :  تصنّف منظمة السیاحة العالمیة كافة البرامج والمشاریع والعملیات واألنشطة ضمن فئتین على النحو التالي .163

 خدمات برنامج العمل  )أ(

رة، (تغّطي فئة خدمات برنامج العمل،   لة بشكٍل رئیسي من اشتراكات األعضاء المقرَّ ) العملیات الرئیسیة  iالُمموَّ
) األنشطة األخرى ضمن iiللمنظمة التي تصّوت الجمعیة العامة على مخّصصات برامجیة لھا للفترة المالیة، و(

حتیاطیة، وغیر ذلك ، برنامج عمل األعضاء المنتسبین، األنشطة اإلالصندوق العام (أي أنشطة مخزن المنشورات
 . الفئة على الصندوق العام  ه). وتشتمل ھذالخارجة عن المیزانیة العادیة ضمن الصندوق العام  من أنشطة المشاریع
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 الخدمات األخرى  ) ب(

واألنشطة  بالمشاریع  رئیسي  بشكٍل  األخرى  الخدمات  فئة  ذلك  ترتبط  في  بما  اإلقلیمي  مكتب  ،  والمكتب    الدعم 
لة من التمویل الطوعي الُمقدَّم من الجھات المانحة عبر    ،قلیمياإل ، وأنشطة  اإلتفاقات أو سلطٍة قانونیة أخرىالُمموَّ

وتشمل ھذه الفئة صندوق المساھمات  استعادة كلفة دعم المشاریع، واألنشطة المتعلّقة بأرصدة المشاریع المغلقة.  
برنامج وعیة في ھذه الفئة فھي: المساھمات الطوعیة،  الطوعیة والصندوق اإلستئماني. أما أبرز الصنادیق الفر

 ، وصندوق األمم المتّحدة االئتماني المتعدّد المانحین. األمم المتحدة اإلنمائي، والصنادیق اإلستئمانیة
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Statement of financial position by segment
at 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

26,561,843.70 20,907,976.50 -5,916,175.14 41,553,645.06
25,514,208.61 20,563,365.25 -5,916,175.14 40,161,398.72
16,674,503.64 11,725,032.35 0.00 28,399,535.99

28,793.12 0.00 0.00 28,793.12
3,587,253.43 0.00 0.00 3,587,253.43

0.00 7,569,957.83 0.00 7,569,957.83
216,833.75 73,370.20 0.00 290,203.95

5,006,824.67 1,195,004.87 -5,916,175.14 285,654.40

1,047,635.09 344,611.25 0.00 1,392,246.34
199,641.46 0.00 0.00 199,641.46
423,413.04 0.00 0.00 423,413.04

0.00 37,953.48 0.00 37,953.48
166,637.92 243,619.56 0.00 410,257.48
254,774.13 63,038.21 0.00 317,812.34

3,168.54 0.00 0.00 3,168.54

26,561,843.70 20,907,976.50 -5,916,175.14 41,553,645.06
42,608,931.73 11,545,527.41 -5,916,175.14 48,238,284.00
8,262,298.59 11,541,459.25 -5,916,175.14 13,887,582.70
1,272,035.12 515,839.64 0.00 1,787,874.76

874.83 253,797.22 0.00 254,672.05
542,739.82 4,592.07 0.00 547,331.89

1,207,820.15 9,574,691.35 0.00 10,782,511.50
369,244.31 144,603.12 0.00 513,847.43

4,869,584.36 1,047,935.85 -5,916,175.14 1,345.07

34,346,633.14 4,068.16 0.00 34,350,701.30
34,346,633.14 0.00 0.00 34,346,633.14

0.00 4,068.16 0.00 4,068.16

-16,047,088.03 9,362,449.09 0.00 -6,684,638.94
-22,551,574.90 9,362,449.09 0.00 -13,189,125.81

6,504,486.87 0.00 0.00 6,504,486.87

*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

Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivable, net
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
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إلى   .164 الداخلیة  األنشطة  ً   معامالتتؤدّي  وخصوما أصوالً  تنشئ  بین    محاسبیة  عن  الفئاتمشتركة  فضالً   ،
 الفئاتفي بیان الوضع المالي بحسب    الفئاتالمشتركة بین    المعامالتتُحذَف  و.  الفئاتاإلیرادات والنفقات المشتركة بین  

 على التوالي لتقدیم ھذه البیانات المالیة بدقّة.   الفئاتبیان األداء المالي بحسب في و

 المكافِئات النقدیة النقد و - 5المالحظة 

 

بالنقد بصفٍة رئیسیة في حسابات مصرفیة بالیورو والدوالر األمیركي في مقّر منظمة السیاحة العالمیة.  یُحتفَظ   .165
المكتب اإلقلیمي  و  الدعم اإلقلیمي آلسیا والمحیط الھادئ  يكما یُحتفَظ أیضاً بمبالغ نقدیة محدودة بالعملة المحلیة في مكتبَ 

  للشرق األوسط.

 

 

 

Statement of financial performance by segment
for the year ended 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,247,968.45 9,039,039.75 -128,753.89 25,158,254.31
14,612,859.67 0.00 0.00 14,612,859.67

4,280.00 6,913,684.95 0.00 6,917,964.95
289,082.59 0.00 0.00 289,082.59

-284,791.60 660,439.32 0.00 375,647.72
1,626,537.79 1,464,915.48 -128,753.89 2,962,699.38

17,908,850.29 5,210,759.38 -128,753.89 22,990,855.78
12,626,281.32 2,006,719.30 0.00 14,633,000.62

180,498.22 148,499.71 0.00 328,997.93
365,730.35 290,246.33 0.00 655,976.68

1,998,834.07 1,978,894.75 0.00 3,977,728.82
131,155.51 29,354.21 0.00 160,509.72

2,606,350.82 757,045.08 -128,753.89 3,234,642.01

-1,660,881.84 3,828,280.37 0.00 2,167,398.53
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

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

Currency exchange differences

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns

Cash and cash equivalents
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Cash and cash equivalents 28,399,535.99 22,654,881.48
   Cash in banks 19,583,831.75 18,597,148.03
   Cash on hand 0.00 1,492.78
   Imprest funds 5,704.24 5,000.00
   Short term deposits 8,810,000.00 4,051,240.67
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 ستثمارات اإل – 6المالحظة 

 

بین ثالثة أشھر واثني عشر شھراً (جاریة) وبعد أكثر   تستحقیُحتفَظ في المصارف بودائع ذات أجل محدّد   .166
 . من اثني عشر شھراً (غیر جاریة)

تیمیس الذي    مؤسسة  غیر الجاري استثمار منظمة السیاحة العالمیة في مشروعھا المشترك مع  یمثّل اإلستثمار .167
ن مؤسسة ت میس كأصٍل ُمعدَّل في نھایة السنة لتشمل حصة منظمة ییُحتَسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة، أي: تُدوَّ
 .  السیاحة العالمیة في أّي فائض أو عجز في المشروع المشترك

 المخزونات  – 7المالحظة 

 

 بیع.  یُحتفَظ بھا لل شورات ھي منشوراتٌ من مخزونات ال .168

 كافةللموجودات. وتشمل تكلفة مخزونات المنشورات    عبر اإلحصاء الماديكمیات المخزون  من    یتم التحقّق .169
الكلفة  لة لجعل المنشورات في حالتھا الحاضرة وموقعھا الحالي. وتُحدَّد  الُمسجَّ التكالیف  تكالیف اإلنتاج، بما في ذلك 

ال التكلفة  متوّسط  صیغة  الجاریو.  مرّجحةباستخدام  السنة  كلفة  حفظ  تُحتَسب  كلفة  إجمالي  بِقسمة  الواحدة  للصفحة  ة 
فتتاحي جمالي عدد الصفحات في المخزون اإلصفحات الُمنتجة خالل السنة على إفتتاحي والكلفة اإلنتاجیة للالمخزون اإل

وعدد الصفحات الُمنتجة خالل السنة. ویمثل إتالف المخزونات خفض مخزون المنشورات إلى صفر عندما یصبح عمر 
   . من تاریخ النشر أو أكثر المنشور المعني سبع سنوات

بھ .170 الُمحتفَظ  الموجودات  المخزون  تحّمل  ویشمل  في  المنظمة  تستمر  والتي  الموّزعین،  لدى  األمانة  برسم  ا 
 .  مخاطرھا واإلستفادة من منافعھا إلى حین بیعھا من قبل الموّزع

 مستحقة القبض الشتراكات اإل - 8المالحظة 

 

Investments
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Investments 199,641.46 132,594.99
   Non-current Investments 199,641.46 132,594.99
     Investments in Joint Venture 199,641.46 132,594.99

Publications inventory
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Publications inventory, net realizable value 28,793.12 30,920.88
    Publications inventory, carrying cost 50,665.36 50,035.52
        Publications on hand 48,606.32 47,936.24
        Publications on consignment 2,059.04 2,099.28
    Impairment -21,872.24 -19,114.64

Contributions receivable
Euros

31/12/2021 restated 01/01/2021
Contributions receivable, net 11,618,577.78 8,348,414.09
   Current contributions receivable, net 11,157,211.26 8,072,093.50
      Members assessed contributions, net 3,587,253.43 4,722,309.02
      Other contributions, net 7,569,957.83 3,349,784.48
   Non-Current contributions receivable, net 461,366.52 276,320.59
      Members assessed contributions, net 423,413.04 210,175.11
      Other contributions, net 37,953.48 66,145.48
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 .  تعامالٍت غیر تبادلیةبطوعیة،  ممستحقة القبض، سواء كانت مقّررة أال كافة االشتراكات  رتبطت .171

غیر المسدّدة من قبل األعضاء الفاعلین والمشاركین اإلشتراكات المقّررة    مستحقة القبضالشتراكات  تمثّل اإل .172
ستئمانیة غیر المسدّدة، والمستحقّات لصندوق رأس المال  ومساھمات الصنادیق اإلوالمنتسبین، والمساھمات الطوعیة  

 . المتداول

، كانت االشتراكات والسُّلف، المتوقّع تحصیلھا على أساس خطط الدفع المتّفق علیھا،  تُعَرض  2021قبل عام   .173
غیر   مستحقة القبضالشتراكات  اإل،  2021كانون الثاني/ینایر    1كاشتراكات غیر جاریة مستحقّة القبض. واعتباًرا من  

على  شھراً  12أساس خطط الدفع المتّفق علیھا، بعد أكثر من المتوقّع تحصیلھا، على  لفشتراكات والسُ الجاریة ھي اإل
كانون األّول/دیسمبر    31إنَّ مقدار التصحیح في بیان الوضع المالي الُمعاد إدراجھ للسنة المنتھیة في  .  تاریخ التقریر

 ، ھو على النحو التالي: 2021كانون الثاني/ینایر  1والُمعاد إدراجھ في  2020

 

عام   .174 المخصّ اإل  قدّریُ ،  2021قبل  اعتماد  من  التحصیل  مضمونة  غیر  للحسابات  المقّررة إلص  شتراكات 
  : مستحقة القبض من األعضاء الفاعلین والمشاركین والمنتسبین، وصندوق رأس المال المتداول على النحو التاليال

 ال یُطبَّق أي اعتماٍد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أقل؛ )أ(

 . أكثر من سنتینالمبالغ المستحقة منذ بالنسبة إلى  في المئة 100ة بنسب اعتمادٌ یُطبَّق   ) ب(

 عتماد المخّصص للحسابات غیر مضمونة التحصیل من اإلشتراكاتیُقدّر اال،  2021كانون الثاني/ینایر    1اعتباًرا من  
 : المقّررة المستحقة القبض من األعضاء الفاعلین والمشاركین والمنتسبین، وصندوق رأس المال المتداول على النحو التالي

 باستثناء الحالة التالیة:  ال یُطبَّق أي اعتماد بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أقل؛ )أ(

i.   5ة القبض، جزئیة أو كاملة، في آخر خمس (مستحقّ   اشتراكاتاألعضاء الذین لدیھم  بالنسبة إلى  (
 ؛ المبالغ المستحقّة منذ سنتین أو أقلّ على  %100بنسبة  یُطبَّق اعتمادٌ سنوات متتالیة، 

 ت التالیة:، باستثناء الحاال في المئة بالنسبة إلى المبالغ المستحقة منذ أكثر من سنتین 100یُطبَّق اعتمادٌ بنسبة   ) ب(

i.   المبالغ على    یُطبَّق أّي اعتمادالذین استوفوا بدقة خطط السداد المتفق علیھا، ال  إلى األعضاءبالنسبة
 أكثر؛وثالث سنوات  منذ المستحقّة

ii. المستحقة لمدة ثالث سنوات أو أكثر في الشھر   مبالغھم  دیدبتس  الذین قاموا   األعضاء  بالنسبة إلى
 .المبالغ المستحقة القبضعلى   اعتماداألول من العام التالي، ال یتم تطبیق أي 

والُمعاد إدراجھ في    2020كانون األّول/دیسمبر    31إنَّ مقدار التصحیح في بیان الوضع المالي الُمعاد إدراجھ للسنة المنتھیة في  
 ، ھو على النحو التالي: 2021ر كانون الثاني/ینای 1

Contributions receivable restatement
Euros

As reported As restated
31/12/2020 Adjustment 01/01/2021

Contributions receivable, net 8,157,396.41 191,017.68 8,348,414.09
Current contributions receivable, net 8,157,396.41 -85,302.91 8,072,093.50

Members assessed contributions receivable, net 4,741,466.45 -19,157.43 4,722,309.02
Other contributions receivables, net 3,415,929.96 -66,145.48 3,349,784.48

Non-current contributions receivable, net 0.00 276,320.59 276,320.59
Members assessed contributions receivable, net 0.00 210,175.11 210,175.11
Other contributions receivable, net 0.00 66,145.48 66,145.48
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ر شطب مبالغ اإل .175 شتراكات الُمستحقة من األعضاء الفاعلین والمشاركین من قبل الجمعیة العامة على أساس كل  یُقرَّ
 حالٍة على حدة. 

ة ستحقة على األعضاء المنتسبین منذ أكثر من خمسة أعوام ومن دون أي خطة  تُشطب المبالغ غیر المدفوعة المُ  .176 مقرَّ
ً لسداد المتأخرا  .37لةالمفصّ للقواعد المالیة   ت بتوصیٍة من األمین العام ووفقا

المخصّ اإلتُحتَسب   .177 التحصیل  عتمادات  للحسابات غیر مضمونة  القبض  الصة  المانحة على مستحقة  الجھات  قبل  من 
 :  ستئمانیة) على النحو التاليادیق اإلاألخرى المستحقّة (المساھمات الطوعیة والصن مساھماتمستوى ال

 . قلاعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أال یُطبَّق أّي  )أ(

 . أكثر من سنتینعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100یُطبَّق اعتمادٌ بنسبة  ) ب(

 . ستئمانیة) على أساس كل حالٍة على حدة(المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلاألخرى الُمستحقة  تُشطب المساھمات .178

 

بالنسبة إلى اإلشتراكات المقّررة والمساھمات الطوعیة المستحقة القبض، یتم إدخال تعدیالت أو رصد مخّصصات   .179
ن في ما یخص توقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة إلظھار القیمة العادلة للمستحقّات في البیانات المالیة بسبب عدم التیق

من المستحقات. ولكن ھذه التعدیالت أو المخّصصات ال تشّكل شطباً رسمیاً للمستحقات وال تعفي األعضاء/المانحین  
 . من إلتزاماتھم

 :  المقّررة المستحقة القبض لألعضاء فقط ویوضح الجدول التالي تشكیلة اإلشتراكات .180

 
 ).IV.3) والقواعد المالیة المفّصلة (IV.2القواعد المالیة المفّصلة (  37

Members assessed contributions restatement
Euros

As reported 
31/12/2020 Adjustment

As restated 
01/01/2021

Members assessed contributions, net 4,741,466.45 191,017.68 4,932,484.13
Members assessed contributions receivable 18,884,542.77 0.00 18,884,542.77
Allowance for doubtful accounts -14,143,076.32 191,017.68 -13,952,058.64

Contributions receivable by type
Euros

31/12/2021 restated 01/01/2021
Contributions receivable, net 11,618,577.78 8,348,414.09
     Members assessed contributions, net 4,010,666.47 4,932,484.13
        Members assessed contributions receivable 19,561,717.21 18,884,542.77
        Allowance for doubtful accounts -15,551,050.74 -13,952,058.64
     Voluntary contributions, net 7,607,911.31 3,395,554.96
        Voluntary contributions receivable 8,373,026.21 3,619,058.06
        Allowance for doubtful accounts -765,114.90 -223,503.10
     Trust Funds contributions, net 0.00 20,375.00
        Trust Funds contributions receivable 0.00 20,375.00
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 :  السنةخالل  غیر مضمونة التحصیلحسابات عتمادات المخصصة لل لحركة اإلفي ما یلي توضیحٌ و .181

 

 ة القبض  المستحقالحسابات األخرى  – 9المالحظة 

 

المنشورات،   .182 مبیع  (مستحقات  التبادلیة  المعامالت  من  مستحقات  من  القبض  المستحقة  األخرى  الحسابات  تتألّف 
المستحقات الخاصة بالموظفین، المستحقات الخاصة بالفوائد المتراكمة، وغیرھا من الحسابات المتفّرقة المستحقة القبض 

ال القیمة  التبادلیة)، ومن الضریبة على  المعامالت  السلع والخدمات من من  إلى  بالنسبة  التي یمكن استردادھا  مضافة 
 . 38المضیفحكومة البلد الُمضیف (إسبانیا) بموجب أحكام إتفاق البلد 

مستحقة القبض للھبات التشتمل المستحقات المتفّرقة المترتّبة على المعامالت التبادلیة بشكٍل رئیسي على الحسابات   .183
المدفوعة مسبقاً، وغیرھا من الحسابات المتفّرقة مستحقة القبض. وتشیر المستحقات عن الھبات المدفوعة مسبقاً بالدرجة  

ع الُمتبرَّ إلى تذاكر الطیران  الممنوحة، وبالتالي تتوقّع استردادھا مقابل    بھا  األولى  التذاكر  المنظمة كلفة  تسلّف  حیث 
 . المبلغ المدفوع

 على الشكل التالي: ات مبیع المنشورات مستحقعتمادات المخصصة للحسابات غیر مضمونة التحصیل من قدَّر اإلتُ  .184

 ؛ قلال یُطبَّق أّي اعتماد على المبالغ المستحقة منذ سنتین أو أ )أ(

 
  10/ المادة 2015تموز/یولیو  31بتاریخ  182، والجریدة الرسمیة اإلسبانیة رقم 10إتفاقیة المقر بین مملكة إسبانیا ومنظمة السیاحة العالمیة/ المادة  38

 . 2015  یونیو/حزیران 25الساریة المفعول منذ 

Members assessed contributions receivable by year of assessment
Euros

31/12/2021 % 31/12/2020 %
Members assessed contributions receivable 19,561,717.21 100.00% 18,884,542.77 100.00%

2018 and earlier 13,776,071.25 70.42% 14,179,787.32 75.09%
2019 1,346,266.51 6.88% 1,623,035.81 8.59%
2020 1,844,241.71 9.43% 3,081,719.64 16.32%
2021 2,595,137.74 13.27% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements
Euros

Restated 
01/01/2021

Utilization Increase/
(decrease) 31/12/2021

Allowance for doubtful accounts movements           14,177,927.20                531,067.02             2,516,753.63           16,340,404.06 
Members assessed contribution 13,952,058.64 257,503.50 1,856,495.60 15,551,050.74
Voluntary contributions 223,503.10 272,516.07 637,337.62 765,114.90
Other (Publications Sales and Other) 2,365.46 1,047.45 22,920.41 24,238.42

Other receivables
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Other receivables 290,203.95 248,203.79
    VAT receivable 194,036.15 165,394.07
    Receivables from exchange transactions 96,167.80 82,809.72
       Publications sales receivables, net 12,047.65 13,452.89
          Publications sales receivables 12,101.04 13,453.26
          Allowance for doubful accounts -53.39 -0.37
       Employee receivables 74,369.82 50,160.94
       Miscellaneous receivables 9,750.33 19,195.89



 2021 دیسمبر/كانون األول 31المنتھیة في  للفترةمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة التقریر المالي ل
 

 
53 

 .سنتین أو أكثرعلى المبالغ المستحقة منذ  في المئة 100یُطبَّق اعتمادٌ بنسبة  ) ب(

بعد استحقاقھا لمدة خمس سنوات، علماً   اكتملت مخصصاتھاالتي تكون  من مبیع المنشورات  تُشَطب المبالغ الُمستحقة   .185
 .أنَّھ یمكن إجراء الشطب قبل ھذه الفترة بعد موافقة األمین العام

أیضاً عملیة حسابیة ُمحدَّثة لإلعتمادات المخصصة للحسابات غیر مضمونة التحصیل على    لسنة الجاریةاُطبِّقَت في   .186
 .  مستوى المبالغ المستحقة من مبیعات المنشورات

 األصول األخرى – 10المالحظة 

 

ً تتألّ  .187  المتفّرقة.، واألصول ف األصول الجاریة األخرى من الُسلَف، والنفقات المدفوعة مسبقا
 : ما یلي لَفتشمل السُ  .188
ً لَف الموّظفین كالمنح التعلیمیة، وإجازة زیارة الوطن، وبدالت اإلقامة الیومیسُ  ) أ (  ة في رحالت العمل، وغیر ذلك وفقا

 مة السیاحة العالمیة؛  لنظامین اإلداري واألساسي لموظفي منظ ل
مة، من خالل ترتیب  ابة عن المنظبالنیحدة اإلنمائي لتقدیم الخدمات المیدانیة  لَف الُمقدَّمة إلى برنامج األمم المتالسُ  ) ب (

 ؛ الخاص بالخدمات مقاصةحساب ال
التعاون التقني   مات المشابھة التي تقدّم أنشطةلعقود مع الھیئات الوطنیة والمنظا  بموجبلَف للشركاء المنفّذین  السُ  ) ج (

 مة السیاحة العالمیة؛ بالنیابة عن منظ
دین.  السُ  ) د (  لَف إلى المزّوِ

 غیر الجاریة.   المتفّرقة الكفاالت واإلیداعات واألصول  جاریةتشمل األصول األخرى غیر ال .189

 الممتلكات والمباني والمعّدات - 11المالحظة 

Other assets
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Other assets 288,822.94 174,282.90
    Other current assets 285,654.40 171,114.36
        Advances 284,751.91 170,211.87
        Miscellaneous assets 902.49 902.49
    Other non-current assets 3,168.54 3,168.54
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ً السیاحمة  ، كانت منظ2021ل/دیسمبر  كانون األو  31في   .190   ة العالمیة تحتفظ بممتلكات ومباٍن ومعدّات مستھلكة تماما
 . قید اإلستخداموال تزال 

ً تُراَجع األصول سن .191  لتحدید ما إذا كانت قیمتھا قد انخفضت.   ویا

من الممتلكات والمباني والمعدّات، فھو یُعتبَر كحّق ممنوح    یشّكل مبنى المقّر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة جزءاً   ال .192
في المالحظة حول  ویتم اإلفصاح  من المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.    23لالستخدام بموجب أحكام المعیار  

 . معاملة ھذا اإلیجارحول  عن المزید من المعلومات اإلیرادات

 

 األصول غیر المادیة – 12المالحظة 

Property, plant and equipment (PPE) 
at 31 December 2021
Euros

Communication 
and IT 

equipment Vehicles
Furnitures and 

fixtures
Other 

equipment Leasehold Total
01/01/2021

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

Opening carrying amount 20,553.88 42,586.98 4,859.73 5,970.74 132,882.22 206,853.55
Movement for the year

Additions 41,487.23 73,082.11 127,061.84 13,919.70 0.00 255,550.88
Disposals -5,753.14 0.00 0.00 -4,797.85 0.00 -10,550.99
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciation -8,111.21 -5,559.09 -6,649.90 -2,065.80 -19,209.96 -41,595.96

Total movements for year 27,622.88 67,523.02 120,411.94 7,056.05 -19,209.96 203,403.93
31/12/2021

Historical cost / fair value 451,243.63 161,742.42 148,207.20 221,222.07 201,625.31 1,184,040.63
Accumulated depreciation and impairment -403,066.87 -51,632.42 -22,935.53 -208,195.28 -87,953.05 -773,783.15

Closing carrying amount 48,176.76 110,110.00 125,271.67 13,026.79 113,672.26 410,257.48
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رة داخلیاً التكالیف المرتبطة  اتتستثني القیمة الُمرسَملة للبرمجی .193  .  والصیانة بالبحوثالُمطوَّ

 ات الدفع والمستحق ةمستحقالالحسابات  – 13المالحظة 

 

استالم فواتیر   المستحقة عن السلع والخدمات التي تم  المبالغالحسابات األخرى إلى    – مستحقة الدفع  التعود الحسابات   .194
الحسابات  ولھا.   الدفع  التعود  والمعاونین  –مستحقة  للموظفین  المستحقة  المبالغ  إلى  مقدّمي  وغیر  الموظفون  من  ھم 

فتمث المستحقة  النفقات  أما  المؤقتة.  تقدیرالخدمات  تمل  التي  والخدمات  السلع  لقیمة  أ  ات  تواستالمھا  لمنظ و  مة فیرھا 
 . مةة ولم تُرَسل بخصوصھا فواتیر إلى المنظالسیاحة العالمیة في خالل الفترة المذكور

 الدفع  مستحقةالالتحویالت  - 14المالحظة 

 

لة بشكٍل  .195 تشمل التحویالت الواجبة الدفع التعاون التقني والمنح الواجبة الدفع للمستفیدین ولألمم المتحدة لألنشطة الُمموَّ
مشترك. وتتضّمن أیضاً التحویالت المستحقة للجھات المانحة من أموال المشاریع غیر المصروفة، والفائدة المستحقة  

Intangible assets 
at 31 December 2021
Euros

Software 
acquired externally

Software 
developed internally Total

01/01/2021
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

Opening carrying amount 117,763.17 256,139.86 373,903.03
Movements for year

Additions 50,474.00 0.00 50,474.00
Disposals 0.00 0.00 0.00
Impairment 0.00 0.00 0.00
Amortization -24,470.17 -82,094.52 -106,564.69

Total movements for year 26,003.83 -82,094.52 -56,090.69
31/12/2021

Historical cost / fair value 198,018.73 492,567.39 690,586.12
Accumulated amortization and impairment -54,251.73 -318,522.05 -372,773.78

Closing carrying amount 143,767.00 174,045.34 317,812.34

Payables and accruals
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Payables and accruals 1,787,874.76 1,124,849.87
    Accounts payable - personnel 466,824.20 111,400.50
    Accounts payable - others 1,181,761.94 900,856.75
    Accrued expenses 139,288.62 112,592.62

Transfers payable
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Transfers payable (TP) 254,672.05 72,127.49
   TP for technical cooperation and grants 254,476.14 72,127.49
   TP to donors 195.91 0.00
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الواجبة الدفع، والحسابات األخرى الواجبة الدفع لألعضاء الفاعلین والمشاركین والناجمة عن توزیعات الفوائض إن  
 .ُوِجدت

 الموظفین استحقاقات  – 15المالحظة 

 

على   كتواریون محترفون ومنظمة السیاحة العالمیة بناءً إلى حسابات یقوم بھا إتستند التزامات استحقاقات الموظفین   .196
 بیانات الموظفین والتجارب السابقة.

 

 

 

   الجاریة اإلستحقاقات  – الموظفین استحقاقات

تشمل استحقاقات الموظفین الجاریة استحقاقات الموظفین المستحقة (الرواتب، تسویة مقر العمل، البدل العائلي، والبدل   .197
الخدمة  إنتھاء  بعد  الموظفین  واستحقاقات  الوطن،  زیارة  وأسفار  التعلیم،  ومنح  اإلضافیة،  العمل  وساعات  اللغوي)، 

 . اء الفترة التي یقوم فیھا الموظف بتقدیم الخدمة ذات الصلةإنتھ بعدشھراً  12المتوقَّع تسویتھا في غضون 

 غیر الجاریة   اإلستحقاقات  –فین استحقاقات الموظ

بعد   .198 الموظفین  باستحقاقات  الجاریة  غیر  الموظفین  استحقاقات  الخدمة  إتتعلق  الطویلة  واإلنتھاء  األخرى  ستحقاقات 
نتھاء الخدمة، واإلجازات السنویة المتراكمة، واستحقاقات نھایة الخدمة (منح إتشمل: التأمین الصحي بعد ھي األجل. و

 .  )نقل األمتعةالعودة إلى الوطن، وتكالیف النقل في نھایة الخدمة، ونفقات 

Employee benefits by valuation type
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Employee benefits 34,893,965.03 33,577,519.60
    UNWTO valuation 162,937.66 197,265.39
    Actuarial valuation 34,731,027.37 33,380,254.21
            After Service Health Insurance (ASHI) 31,194,593.75 30,038,973.98
            Accumulated annual leave (AAL) 1,617,045.53 1,548,400.00
            End of service benefits (EoSB) 1,919,388.09 1,792,880.23

Employee benefits
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Employee benefits 34,893,965.03 33,577,519.60
    Current employee benefits 547,331.89 555,674.77
        Short-term and other current employee benefits 162,937.66 197,265.39
        After service current benefits 384,394.23 358,409.38
            After Service Health Insurance (ASHI) 188,471.87 168,350.09
            Accumulated annual leave (AAL) 85,501.79 83,255.46
            End of service benefits (EoSB) 110,420.57 106,803.83
    Non-current employee benefits 34,346,633.14 33,021,844.83
        After service non-current benefits 34,346,633.14 33,021,844.83

            After Service Health Insurance (ASHI) 31,006,121.88 29,870,623.89
            Accumulated annual leave (AAL) 1,531,543.74 1,465,144.54
            End of service benefits (EoSB) 1,808,967.52 1,686,076.40
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تنفّذ منظمة السیاحة العالمیة خطة التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة، وھي خطة    -  الخدمة   نھایةبعد  التأمین الصحي   .199
محدّدة إلستحقاقات الموظفین. وبموجب ھذه الخطة، یمكن للموظفین المتقاعدین من منظمة السیاحة العالمیة، ممن بلغوا  

ا الخدمة  األقّل من  أكثر وأكملوا عشر سنوات على  أو  العمر  إلى الخامسة والخمسین من  انضمامھم  تاریخ  بتداًء من 
المنظمة، أن یختاروا اإلستمرار (ألجل غیر مسّمى) في خطة التأمین الصحي ھذه، وتكون المنظمة مسؤولة عن متابعة 

لخطة التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة لقیاس دوریًا  كتواریاً  إالمنظمة تقییماً    وتجريالتمویل الجزئي ألقساط التأمین.  
 . في ما یتعلّق باستحقاقات الموظفین إلتزاماتھا

یجوز لموظفي منظمة السیاحة العالمیة تجمیع إجازاتھم السنویة التي لم یستخدموھا إلى   -  السنویة المتراكمة  اإلجازات .200
یوم عمل. وعند نھایة الخدمة في المنظمة، یحق للموظفین الحصول على مبلغٍ من المال یعادل   60حدٍّ أقصى یعادل  

راتبھم عن فترة اإلجازة السنویة المتراكمة لدیھم عند تاریخ انتھاء الخدمة. وصحیٌح أن اإلجازة السنویة ھي استحقاق  
اإلجازات مدفوعات عن  استالم  في  الحق  أن  غیر  للموظفین،  األجل  إلتزام    قصیر  وبالتالي  الُمستعَملة،  غیر  السنویة 

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

ل یحق للموظف غیر المحلي    -استحقاقات نھایة الخدمة   .201 الذي أكمل عاماً واحداً من الخدمة خارج بلد موطنھ الُمسجَّ
الحصول على منحة للعودة إلى وطنھ عند نھایة خدمتھ في منظمة السیاحة العالمیة، وتُستحق على أساس عدد سنوات  

ألمتعة  وشھور الخدمة المؤّھلة خارج بلد موطنھ المسّجل. ویحق للموظفین أیضاً الحصول على تكالیف السفر ونقل ا
بعد   یًارِض مُ   أداءً   ة ویُقدّممحدد  الذي یعمل لمدّة  موظفلل  ویجوزفي منظمة السیاحة العالمیة.    للعودة عند نھایة خدمتھم

مع منظمة السیاحة العالمیة وفي ظل شروط   هعند انتھاء عقد  أن یستفید  ةلة المستمرّ سنوات أو أكثر من الخدمة المؤھّ   ستّ 
    لة.الخدمة المؤھّ في زة نجَ تُدفع على أساس السنوات واألشھر المُ التي  39منحة نھایة الخدمة من معینة 

 كتواریة التقییمات اإل

الخصوم الناتجة عن التأمین الصحي بعد إنتھاء الخدمة واإلجازات السنویة   یحدّد الخبراء اإلستشاریون اإلكتواریون .202
المتراكمة واستحقاقات نھایة الخدمة. ولقد استُخِدمت اإلفتراضات واألسالیب التالیة من أجل تحدید قیمة التزامات ما بعد  

منظمة   إلى  بالنسبة  الخدمة  بنھایة  المتعلقة  األخرى  الموظفین  والتزامات  بتاریخ  الخدمة  العالمیة  كانون   31السیاحة 
 : 2020األول/دیسمبر 

 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 
سندات  معدّ  عائد  منحنى  من  الخصم  الیورو    Aon AAالت  منطقة  في 

، على النحو المنصوص علیھ    2020دیسمبر  كانون األول/  31اعتباًرا من  
 . فرقة األمم المتحدة المعنیة بالمعاییر المحاسبیةمن قبل 

اإلجازة  
السنویة  

 المتراكمة 
0.48 % 

استحقاقات  
نھایة  

 الخدمة 
0.48 % 

 ال ینطبق   األصول  ائدالمعدّل المتوقّع لع

فرقة األمم المتحدة  على النحو المنصوص علیھ من قبل  منطقة الیورو للمدّة الطویلة  ا إلى  ، استنادً %1.4 معدّل التضّخم العام 
 .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 
 .المعنیة بالمعاییر المحاسبیة

 
 CE/109/3 d(ii) ،CE/DEC/8(CVIX)) من النظام اإلداري للموظفین 18( 24ادة مال  39
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لصندوق األمم المتحدة المشترك   2017كانون األول/دیسمبر    31استناداً إلى المعدّالت في التقییم بتاریخ     نسحاباإلمعدّالت 
 . للمعاشات التقاعدیة للموظفین

عاماً وأن من تم   62في سّن    نیتقاعدو  2014قبل العام    افتَِرض أن جمیع المشاركین ممن تم توظیفھم معدّالت التقاعد  
  عاماً. 65بعد ذلك یتقاعدون في سّن  توظیفھم

   .مستقبلیة ُسلفأّي   تُفترضال ال تظھر أّي ُسلف سابقة و الُسلف 

 .حجم وتركیبة الموظفین العاملینمستوى من المفترض الحفاظ على استقرار  التوظیفات الجدیدة  

التأمین  
ي  الصح
نتھاء  إبعد  

 الخدمة 

 سنة بلوغ الزیادة النھائیة   النھائیة   األّولیة  زیادات التكالیف الطبیّة  
5.3% 3.25 % 2032 

الطبیة   المطالبة  كلفة  متوّسط 
 السنویة  

اإلداریة  % للنفقات 15.8قبل النفقات اإلداریة، مع زیادة بنسبة  2021یورو لكّل راشد في العام  3.808
 المتوقّعة. 

المشاركین  اشتراكات
 المستقبلیین  

تُعدَّل   سوف  البعید،  المدى  المتقاعدین    المساھماتعلى  لمطالبات  المئویة  النسبة  لتثبیت  الحاجة  عند 
  .والتكالیف اإلداریة المغّطاة من قبل مساھمات المتقاعدین

(أو إلى حین انتھاء   مدى الحیاة  ھامن المتقاعدین المستقبلیین سوف یختارون التغطیة ویحتفظون ب  %90 معدّالت المشاركة والزوال 
 صالحیة التغطیة في حالة األطفال).

تغطیة الُمعالین الراشدین  
 للمتقاعدین المستقبلیین 

و  85% الذكور  المتقاعدین  مُ   %55من  لدیھم  اإلناث  المتقاعدات  التغطیة ضمن  من  یختار  راشد  عال 
   .ةالخط

اإلجازة  
السنویة  

 المتراكمة 

 الرصید المتراكم  

 ً الرصید    تاریخیاً عاماً بعد عام، فقد افتُِرض أن  نظراً إلى أن تراكم اإلجازات السنویة للموظفین یبقى ثابتا
الموظفون عند نھایة خدمتھم في    ف ویحصل علیھق طویل األجل للموظ المتراكم اإلجمالي ھو استحقا 

 60  عتبة قصوى تبلغدة بواجبة الدفع عند انتھاء الخدمة محدّ الأیام اإلجازة  إنَّ  مة السیاحة العالمیة.  منظ
 یوًما 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  
 الخدمة نھایة  

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 

فتَرض إلى حین مغادرة  ، بما یعكس أثر التضخم المُ 2019یورو لكل موظف عام    8,500افتُِرض مبلغ  
 الموّظفین. 

 . ض أن یتلقوا ھذه المنحةفترَ % من الموظفین المؤھلین یُ 10 منحة نھایة الخدمة 

لفترةٍ أطول  نتھاء الخدمة بشكٍل دوري  إلتزامات المترتبة علیھا بعد  كتواري لإلاإل  منظمة السیاحة العالمیة التقییم  جريت .203
 . من سنة

قام بإحتسابھا  والتي  باستحقاقات الموظفین    المتعلقة  لتزامات لإل  والتحلیالت معلومات  المزید من الول أدناه  ویوفّر الجد .204
 : كتواریونالخبراء اإل

 

كتواري إللتزامات اإلستحقاقات المحدّدة بخصم المبلغ المستقبلي المحتمل لسداد اإللتزام الناتج عن  یتم تحدید التقییم اإل  .205
 .  خدمة الموظفین المقدّمة في الفترة الحالیة والفترات السابقة

األجل لإللتزامات: وھي تنتج   تنشأ المكاسب أو الخسائر اإلكتواریة عندما یختلف التقییم اإلكتواري عن التوقّع الطویل .206
التج  على  القائمة  التسویات  اإلعن  اإلفتراضات  بین  (الفروقات  تغیّر  ربة  وآثار  فعلیاً)  حدث  وما  السابقة  كتواریة 

 .اإلفتراضات اإلكتواریة

After service employee benefits actuarial valuation
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Defined benefit obligation at 01/01/2021 30,038,973.98 1,548,400.00 1,792,880.23 33,380,254.21
    Movements for period ended 31/12/2021 1,155,619.77 68,645.53 126,507.86 1,350,773.16
        Service costs 1,140,165.00 126,043.00 139,465.00 1,405,673.00
        Interest costs 221,111.00 7,092.00 8,181.00 236,384.00
        (Benefit payments UNWTO) -205,656.23 -64,489.47 -21,138.14 -291,283.84
  Defined benefit obligation at 31/12/2021 31,194,593.75 1,617,045.53 1,919,388.09 34,731,027.37
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إنتھاء .207 بعد  الصحي  بالتأمین  المتصلة  اإلكتواریة  الخسائر  أو  األرباح  حساب  "تدوین    یتّم  نھج  باستخدام  الخدمة 
ن تلك المتعلقة باإلجازة السنویة المتراكمة   ن في بیان التغیّرات في صافي األصول/رأس المال. وتُدوَّ اإلحتیاطي"، وتُدوَّ

التأمین الصحي بعد إنتھاء كتواریة (اإل خسائرالو رباحاأل  احتسابتّم وواستحقاقات نھایة الخدمة في بیان األداء المالي. 
 . 2020أو اإلجازة السنویة المتراكمة أو استحقاقات نھایة الخدمة) للعام  الخدمة

نة السنویة النفقات مبالغ  تتوّزع .208  :  التالي النحو على المالي األداء بیان في الُمدوَّ

 

 الفترة   في  فالموظ  خدمة  عن  الناتج  المحدّد  اإلستحقاق  إللتزام   الحالیة  القیمة  في  الزیادة  ھي   الجاریة  الخدمة  تكلفة .209
 ستحقاقاتاإل  ألن  تنشأ  والتي  المحدّد  اإلستحقاق  إللتزام  الحالیة   القیمة  في  الفترة  أثناء  الزیادة  ھي   الفوائد  وتكلفة.  الجاریة

 . واحدة بفترة التسویة إلى أقرب تكون

 فتراضات ) ھما افتراضان من اإل%0.74) ومعدّل الخصم (%3.25المستقبلیة (معدّل الزیادات في التكلفة الطبیة  إن   .210
یُظِھر الجدول أدناه األثر التقدیري للتغییرات السنویة غیر المؤاتیة ونتھاء الخدمة.  بعد إي  األساسیة في تقییم التأمین الصح

 :  2020ل/دیسمبر األوكانون  31بتاریخ لتزام في المئة في ھذه اإلفتراضات على اإل 1بنسبة 

 

یُظِھر  وفتراضات في تقییم اإلجازة المتراكمة واستحقاقات نھایة الخدمة. ) ھو أحد أبرز اإل%0.48معدّل الخصم (إن  .211
لنسبة التقدیري  األثر  أدناه  غیر    1  الجدول  السنویة  المئة  اإلالفي  على  المعدّل  لھذا  كانون   31بتاریخ  لتزام  مؤاتیة 

 : 2020ل/دیسمبر األو

 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

منظمة السیاحة العالمیة ھي عضو مشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، الذي   .212
التقاعد و للمالوفاة  أنشأتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة من أجل توفیر استحقاقات  ستخدَمین. والعجز وما یتصل بذلك 

(ب) من لوائح الصندوق، تكون   3. وكما یحدد في المادة  أرباب العملوصندوق التقاعد قائم على خطة استحقاق متعددة  
عضویة الصندوق مفتوحة للوكاالت المتخصصة وألي منظمة دولیة وحكومیة دولیة تشارك في مرتبات ومخصصات  

 د لألمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة.وشروط خدمة النظام الموح

من منظمات أخرى   كتواریة مع المستخدَمین الحالیین والسابقینإالمنظمات المشاركة إلى مخاطر  الصندوق    اھذض  عرّ یُ  .213
مشاركة في الصندوق، بنتیجة أنھ لیس ھناك قاعدة مستقرة یعول علیھا لتخصیص اإللتزامات، وأصول الخطة والتكالیف  

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة،    لفرادى المنظمات المشاركة في الخطة. والمنظمة، مع

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Total expenses recognized at 31/12/2021 1,361,276.00 133,135.00 147,646.00 1,642,057.00
        Service costs 1,140,165.00 126,043.00 139,465.00 1,405,673.00
        Interest costs 221,111.00 7,092.00 8,181.00 236,384.00
        (Gain)/loss on actuarial valuation 0.00 0.00 0.00 0.00

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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الصندوق، لیست في وضع یسمح لھا بأن تحدد حصتھا النسبیة من اإللتزام المحدد    مثلھا مثل منظمات أخرى مشاركة في
لإلستحقاق، وأصول الخطة، والتكالیف ذات الصلة بالخطة بما یكفي من الموثوقیة ألغراض المحاسبة. وبالتالي، تعاملت  

النقطة   طلبات المعاییر المحاسبیة من مت  39المنظمة مع ھذه الخطة كما لو كانت خطة مساھمات محددة تتماشى مع 
الدولیة للقطاع العام ذات الصلة باستحقاقات المستخدَمین. وتدون اشتراكات المنظمة في الخطة خالل الفترة المالیة على  

 اعتبارھا نفقات في بیان األداء المالي.

اإلستش .214 اإلكتواري  الخبیر  یُجري  أن  على  التقاعدیة  المعاشات  لصندوق  األساسي  النظام  اكتواریاً  ینّص  تقییماً  اري 
للصندوق یُقدَّم إلى مجلس صندوق المعاشات التقاعدیة مّرةً كل ثالث سنوات على األقل. وكانت الممارسة المتبعة في  

تقییم   بإجراء  تقضي  الصندوق  ویكمن إمجلس  المفتوحة".  المجموعة  باستخدام "طریقة حاصل  عاَمین،  كتواري كل 
اإلكتوا  التقییم  األول من  الُمقدَّرة لصندوق الغرض  المستقبلیة  الجاریة واألصول  إذا كانت األصول  ما  في تحدید  ري 

 .المعاشات التقاعدیة كافیة لتسدید إلتزاماتھ

یتمثل التزام منظمة السیاحة العالمیة المالي في إطار الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة في  .215
بالنسبة إلى %  7.9وفقاً للنسبة التي حدّدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة (وھي تبلغ حالیاً  المساھمات المترتّبة علیھا،  

بالنسبة إلى المنظمات األعضاء)، فضالً عن أّي حصة من مدفوعات العجز اإلكتواري بموجب  % 15.8المشاركین، و
لصندوق المعاشات التقاعدیة. وال تُسدَّد ھذه المدفوعات المتعلقة بالعجز إّال عندما تلجأ    يمن النظام األساس  26المادة  

، بعد التوصل إلى قرار بأن ھناك ما یقتضي تسدید المدفوعات المتعلقة 26الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى أحكام المادة  
شات التقاعدیة بتاریخ التقییم. ویتعیّن على كل منظمة عضو  كتواري لصندوق المعااستناداً إلى تقدیر لإلكتفاء اإل  بالعجز

أن تساھم في سدّ ھذا العجز بمبلغ یتناسب مع إجمالي المساھمات التي دفعتھا خالل األعوام الثالثة التي سبقت تاریخ 
 .  التقییم

التقییم لغایة    ،2019  دیسمبر/األول  كانون  31  في  للصندوق  كتواريإ  تقییم  آخر  اكتمل .216 كانون   31ویتم حالیًا إجراء 
األول/  31  بین  المشاركة  بیانات  قائمة  استخدام  تمیسو  .2021األّول/دیسمبر   كانون   31و  2019  دیسمبركانون 

 .2020 لعام المالیة للبیانات الصندوق قبل من 2020 دیسمبراألول/

اإلكتوارينتیجة   .217 األّول/دیسمبر    31ایة  لغ  التقییم  إلى  الكتواریة  اإلصول  األنسبة    أسفرت عن  2019كانون  لة  مموَّ
على المعاشات التقاعدیة.    في المئة%  144.4بنسبة  الخصوم االكتواریة، على افتراض عدم إدخال تعدیالت مستقبلیة  

لة  . لتعدیالت المعاشات التقاعدیةالنظام الحالي عندما أُِخذ بعین اإلعتبار   %107.1 وبلغت النسبة المموَّ

بعد تقییم االكتفاء اإلكتواري للصندوق، خلص الخبراء اإلكتواریون اإلستشاریون إلى أنّھ لیس ھناك ما یقتضي، في   .218
من النظام األساسي للصندوق، ألّن   26، فرض مدفوعات لسدّ العجز بموجب المادة  2019كانون األول/دیسمبر    31

إلى  القیمة اإلكتواریة لألص الصندوق. وباإلضافة  المستحقة في إطار  الخصوم  القیمة اإلكتواریة لجمیع  ول تجاوزت 
ت القیمة السوقیة لألصول بدورھا القیمة اإلكتواریة لجمیع الخصوم المستحقة في تاریخ التقییم. وفي وقت  زذلك، تجاو

 . 26إعداد ھذا التقریر، لم تلجأ الجمعیة العامة إلى أحكام المادة 

بس  26المادة    أثیرتإذا   .219 أو  الجاریة  العملیة  أكان خالل  اإلكتواري،  العجز  التقاعدیة  ببسبب  بالخطة  العمل  ب وقف 
فإن مدفوعات   المشترك،  العجزللصندوق  إلى نسبة اشتراكات ھذه    سد  المترتبة على كل منظمة عضو سوف تستند 

سنوات الثالث السابقة لتاریخ التقییم. ولقد بلغ المنظمة العضو من مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل ال
ملیون   7,993.15)  2019،  2018،  2017مجموع اإلشتراكات المسددة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث الماضیة (

 بالمئة منھا من منظمة السیاحة العالمیة. 0.06، دوالر أمیركي

، بتوصیة تأكید من مجلس الصندوق المشترك لألمم المتحدة  یمكن إنھاء العضویة في الصندوق بقرار من الجمعیة العامة .220
وتدفع حصة نسبیة من مجموع أصول الصندوق بتاریخ اإلنھاء إلى المنظمة العضو السابقة فقط   للمعاشات التقاعدیة.

ات لمنفعة موظفیھا المشاركین في الصندوق حتى ذلك التاریخ. ویحدد المبلغ من قبل مجلس الصندوق المشترك للمعاش
ا إلى التقییم اإلكتواري ألصول الصندوق وخصومھ بتاریخ اإلنھاء. وال یدرج في المبلغ أي جزء من التقاعدیة استنادً 

 األصول الفائضة عن الخصوم. 
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المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي حدة مراجعةً سنویة للصندوق اجعي الحسابات التابع لألمم المتیُجري مجلس مر .221
المت تقاریاألمم  الصندوق  وینشر  عام.  كّل  في  الصندوق  مجلس  إلى  الشأن  ھذا  في  تقریره  ویقدّم  عن  حدة،  فصلیة  ر 

 .  www.unjspf.orgصندوق لكتروني للموقع اإلالّطالع على ھذه التقاریر من خالل زیارة استثماراتھ، ویمكن اإل

 

ً المبالغ ال - 16المالحظة   والخصوم المؤّجلة  مقبوضة سلفا

 

تدّون منظمة السیاحة العالمیة المبالغ المستلمة في إطار عقود غیر تبادلیة في بند الخصوم عندما ال یُعتبَر أّن ھناك   .222
اتفاقاً ملزماً أو عندما تكون المدفوعات المستلمة مستحقة في السنة أو السنوات المالیة التالیة. أما المدفوعات المستلمة 

 .  شھراً أو أكثر فتُصنَّف ضمن بند المبالغ المقبوضة سلفاً غیر الجاریة 12لیاً بعد لإلشتراكات التي تكون مستحقة فع

  ذات   األخرى  المساھمات  بشأن  اتفاقات  إلى)  شروطب   لالتفاقات  المؤجلة  الخصوم(  المشروطة  بالمساھمات  المتعلقة  الخصوم  تشیر .223
 القیمة  تخفیض   یتم  الشروط،  في  النظر  یتم   عندماو.  2019  ینایرالثاني/كانون    1  من  اعتباًرا   الموقعة   الشروط  أي  البارزة،  النقاط

 .المتكبدة المشروع نفقات یساويعلى اعتبار أنھ  اإلیرادتدوین  ویتم لاللتزام الدفتریة

 

 

 

 

  حتیاطیةاإلالمخّصصات  - 17المالحظة 

 

األرصدة    ردّ تدّون منظمة السیاحة العالمیة المخّصصات اإلحتیاطیة بشكٍل رئیسي للخصوم المحتملة التي قد تنتج عن  .224
عوائد  ن  وع،  2019عام  قبل الاتفاقات المساھمات األخرى  بالنسبة إلى    غیر المصروفة للمشاریع المغلقة للجھات المانحة

وعن اإللتزامات المترتبة على المنظمة عندما یكون من المرّجح تدفّق وعن المنازعات،  المنشورات الُمباعة للموّزعین،  

Contributions paid to UNJSPF
Euros

31/12/2021 Estimated 2022
Contributions paid to UNJSPF 1,503,539.40 1,533,600.00

Advance receipts
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Advance receipts and deferred revenue 10,782,511.50 5,747,445.40
   Current deferred liabilities 10,782,511.50 5,747,445.40
     Advance receipts - Contributions 963,538.68 1,258,533.10
     Deferred liabilities of agreements with conditions 9,574,691.35 4,268,618.87
     Miscellaneous advance receipts 244,281.47 220,293.43

Provisions
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Provisions 513,847.43 549,325.76
   Current provisions 513,847.43 549,325.76
     Provisions for refunds to donors 144,603.12 162,579.95
     Provisions for sales return 850.08 951.58
     Provisions for litigations 266,000.00 290,000.00
     Other current provisions 102,394.23 95,794.23

http://www.unjspf.org/
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وإلى أفضل    االحتیاطیة إلى التجارب السابقة. ویستند مستوى المخّصصات  (المخّصصات االحتیاطیة األخرى)  لمواردا
 . التقدیرات

 السنة ھي كما یأتي: حر بالمخصصات في حركات  .225

 

 

بالمحكمة اإلداریة   ترتبط، كان لدى منظمة السیاحة العالمیة خمس شكاوى معلقة  2021دیسمبر  كانون األّول/  31في   .226
ھذه الشكاوى، منھا ثالثة ب األحكام الخاّصةأصدرت المحكمة  ،2022ینایر /كانون الثاني 27لمنظمة العمل الدولیة. في 

، كان على منظمة السیاحة  2020دیسمبر  كانون األّول/  31بشأنھا. في    المنازعاتفقط نھائیة، وتم استخدام مخصصات  
نَت  ،یتعلق بالتكالیف القانونیة اإلضافیة المرتبطة بھذه القضایا  محتملالعالمیة أیًضا التزام   في عام    اتكمخصص وقد دُّوِ

2021. 

 

  الخصوم األخرى  – 18المالحظة 

 

 

التأجیرات  .227 وخصوم  القطاعات)  بین  المشتركة  الدفع  (مستحقات  المتفرقة  الخصوم  الخصوم  بند  في  المنظمة  تدون 
 التمویلیة.

 التمویلیة  التأجیرات

م الجدول أدناه تحلیالً للفارق بین الحدّ األدنى   المنظمة تأجیراتلدى    .228 تمویلیة آلالت التصویر ذات الحجم الكبیر. ویقدِّ
 :  للدفعات التأجیریة المستحقة والقیمة الحالیة لھذه الدفعات

Provisions movements
Euros

01/01/2021 Utilization
Increase/

(decrease) 31/12/2021
Provisions movements 549,325.76 133,147.49 97,669.16 513,847.43
     Provisions for refunds to donors 162,579.95 195.91 -17,780.92 144,603.12
     Provisions for sales return 951.58 951.58 850.08 850.08
     Provisions for litigations 290,000.00 132,000.00 108,000.00 266,000.00
     Other current provisions 95,794.23 0.00 6,600.00 102,394.23

Other liabilities
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Other liabilities 5,413.23 186,389.93
    Other current liabilities 1,345.07 185,220.13
        Finance lease liabilities 1,196.66 4,024.22
        Miscellaneous other current liabilities 148.41 181,195.91
    Other non-current liabilities 4,068.16 1,169.80
        Finance lease liabilities 4,068.16 1,169.80
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مة عند فسخ  المنظیة إلى  . وال تنتقل الملكلُمستأجرةفي إطار ھذه األصول ا  واجبة اإلستالمال توجد دفعات تأجیر فرعي   .229
 . اإلیجار، وال توجد أّي خیارات لشراء المعدّات في ھذا الوقت

 

 صافي األصول/ رأس المال - 19المالحظة 

 

یتألّف الفائض المتراكم لمنظمة السیاحة العالمیة من: (أ) الفائض المتراكم غیر المقیّد (عجز)، (ب) الفائض المتراكم  .230
متعلّقة بالصندوق العام، بما في ذلك استحقاقات الموّظفین بعد انتھاء الخدمة، واإلیرادات یشمل األّول األرصدة الالمقیّد.  

ویقوم األخیر بشكٍل رئیسي على األرصدة  المتنّوعة غیر المدرجة في المیزانیة، وأرصدة مخزن المنشورات غیر المقیّدة.  
لة من الجھات المانحة والُمحتَجزة لتُستخدَم في مشاریع محدّدة معیّنة وفي إطار تكالیف دعم   المتعلقة بالمشاریع الُمموَّ

المشاریعالمشاریع،   احتیاطي  األعضاء  وصندوق  عمل  برنامج  مثل  العام،  الصندوق  ضمن  األخرى  والمشاریع   ،
 المنتسبین وأرصدة مخزن المنشورات المقیّدة.

الم .231 المال  الجمعیة  تأّسس صندوق رأس  تحدّدھا  بمبالغ وألغراٍض  اشتراكات  40العامةتداول  من خالل  ل  یُموَّ . وھو 
األعضاء التي تُسدّد وفقًا لجدول اإلشتراكات على النحو الُمحدَّد من قبل الجمعیة العامة، ومن خالل أّي تحویٍل آخر من 

 . 41الصدد صافي قیمة رأس المال تجیز الجمعیة استخدامھ في ھذا 

 
 (ب)  2-10(أ) و 2-10النظام المالي،  40
 (ج)  2-10النظام المالي،  41

Finance leases 
at 31 December 2021
Euros

Minimum 
payments due Finance charges

Present value of 
minimum 

payments

Finance lease liabilities 5,264.82 0.00 5,264.82
< 1 year 1,196.66 0.00 1,196.66
> 1 year  and < 5 years 4,068.16 0.00 4,068.16

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note

Restricted
Accumulated
Surplus

Unrestricted 
accumulated 

surplus

Total 
accumulated 

surplus Surplus
Working capital 

fund
Replacement 

reserve

Special reserve 
for 

contingency
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2020 7,031,475.55 -22,701,432.24 -15,669,956.69 4,590,142.87 1,370,599.80 430,593.00 -9,278,621.02 
Other adjustments related to prior periods 0.00 191,017.68 191,017.68 191,017.68

Restated balance, 01/01/2021 7,031,475.55 -22,510,414.56 -15,478,939.01 4,590,142.87 1,370,599.80 430,593.00 -9,087,603.34 
Total directly recognized revenue/expenses 1,344,295.54 -1,021,880.87 322,414.67 0.00 -71,734.68 -15,114.12 235,565.87

Net change in reserves 0.00 86,848.80 86,848.80 -71,734.68 -15,114.12 0.00

Actuarial gain/loss 0.00 0.00 0.00

Exchange differences in foreign operations 0.00 0.00 0.00

Other adjustments 1,344,295.54 -1,108,729.67 235,565.87 0.00 235,565.87

3,909,535.48 -1,942,136.95 1,967,398.53 0.00 0.00 200,000.00 0.00 2,167,398.53

Result for the period 2,167,398.53 2,167,398.53

Direct transfers from result 3,909,535.48 -1,942,136.95 1,967,398.53 -2,167,398.53 0.00 200,000.00 0.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2021 19 12,285,306.57 -25,474,432.38 -13,189,125.81 0.00 4,590,142.87 1,498,865.12 415,478.88 -6,684,638.94 

Total recognized surplus for the period
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واحتیاطي الطوارئ   42اإلستبدالباإلضافة إلى صندوق رأس المال المتداول، تشمل اإلحتیاطیات القانونیة احتیاطي  و .232
 . اللذین تأّسسا وفقاً للنظام المالي والقواعد المالیة لمنظمة السیاحة العالمیة 43الخاص 

الخدمة مباشرةً في   تدّون منظمة السیاحة العالمیة المكاسب والخسائر اإلكتواریة المرتبطة بالتأمین الصحي بعد إنتھاء .233
ل على ھذا األساس المكاسب  ادوریً كتواریة  رأس المال. وتُجرى التقییمات اإل  بیان التغیّرات في صافي األصول/ ، فتُسجَّ

 .  والخسائر اإلكتواریة

 

 

 اإلیرادات  – 20المالحظة 

 

ن اإل .234  . 44الصلة المقّررة كإیرادات في بدایة السنة التي تُنَسب إلیھا في فترة میزانیة السنتَین ذات  شتراكاتتُدوَّ

ن المساھمات الطوعیة والصنادیق اإلستئمانیة كإیرادات عند توقیع إتفاق   .235 الصلة، ما عدا تلك   التمویل الُملزم ذيتُدوَّ
الُمحدَّد في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.    ھذه اإلیرادات  تشملوالتي تنطوي على شروط أداء على النحو 

دعم   الصافیة    المشاریعتكالیف  بالقیمة  مبیّنة  وردّ وھي  المانحة  الجھات  إلى  باإلعادة  الخاص  المخّصص  بعد خصم 
 . ي إیرادات المساھمات)األموال لھا (بند التخفیض ف

 . مة الذي یدّر إیرادات تبادلیة مادیةالمیة ھو النشاط الوحید في المنظمة السیاحة العإن بیع منشورات منظ  .236

 
 23ا إلى سادسً  21ا سادسً القواعد المالیة المفّصلة  42
 28ا إلى سادسً  24ا سادسً القواعد المالیة المفّصلة  43
 1ا ثانیً النظام المالي، المرفق  44

Revenues
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Revenues 25,158,254.31 17,959,122.55
    Members assessed contributions 14,612,859.67 14,596,841.01
    Other contributions, net of reduction 6,917,964.95 1,099,088.30
        Voluntary contributions 6,109,677.04 1,069,897.50
        Funds in trust contributions 117,685.26 0.00
        Project support cost 843,405.99 44,568.10
        Reduction in contribution revenues -152,803.34 -15,377.30
    Publications revenues, net of discounts and returns 289,082.59 318,777.00
        Publications revenues 317,827.01 327,949.35
        Discounts and returns -28,744.42 -9,172.35
    Currency exchange differences 375,647.72 0.00
    Other revenues 2,962,699.38 1,944,416.24
        In-kind contributions 2,500,107.00 1,504,565.71
          Donated goods 166,479.60 0.00
          Donated use of premises/equipment 2,147,334.47 1,307,975.29
          Donated travel 186,292.93 196,590.42
        Miscellaneous revenues 462,592.38 439,850.53
          Assessed contributions - new members 16,710.00 16,710.00
          Application of allowances 273,709.58 300,598.62
          Revenue from deposits and investments 76,981.38 25,491.58
          Other miscellaneous 95,191.42 97,050.33
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 صرف العمالت.   فروقاتصرف العمالت من الفرق بین المكاسب والخسائر على  فروقاتتتألّف  .237

تشمل   .238 التي  المتفرقة  اإلیرادات  األخرى  اإلیرادات  األعضاء  تضم  وتطبیق مخّصصات  العینیة.  تتلقّى  والمساھمات 
، وعلى شكل رمزيمنّظمة السیاحة العالمیة تبّرعات عینیة على شكل جواز استخدام المباني مقابل إیجار صفري أو  

ة على مباٍن مماثلة، في  المستحقة لإلیجار  عادل ال  السوقیة  القیمةاستخدام المباني بحسب   ویتم تقییمة.  دفوعنفقات السفر الم
إلى البدالت   إستناداً لة لكلفة تذكرة الطیران الممنوحة، و(ب)  عادال  السوقیة   نفقات السفر (أ) بحسب القیمة  یتم تقییمحین  

ن ھذه المساھمات العینیوالیومیة لنفقات السفر األخرى.  ً ة كإیرادات، في حین تُدوَّ تُدوَّ  . مقابلة لھا نفقاتٌ  ن أیضا

  :الحق الممنوح في استخدام المباني ما یليیشمل كما  .239

مبنى المقر الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة الواقع في مدرید، إسبانیا، وفقاً لإلتفاقات الُمبَرمة بین المنظمة وحكومة     ) أ (
 31. وقد احتُِسب المعدّل التجاري إلیجار مبنى المقر الرئیسي للمنظمة من خالل عملیة تقییم مستقلة في 45إسبانیا

 ؛46سوق مكاتب مدرید، وتّم تعدیلھ حسب تغیُّر مستویات اإلیجار في 2018كانون األول/دیسمبر 

الذي یُحتَسب معدل إیجاره التجاري باإلستناد   ، سویسرا،التابع لمنظمة السیاحة العالمیة في جنیف مكتب اإلتصال ) ب (
 ؛إلى مستوى اإلیجارات في جنیف 

فيمكتب  المبنى   ) ج ( والواقع  العالمیة  السیاحة  لمنظمة  التابع  األوسط  للشرق  العربیة    اإلقلیمي  المملكة  الریاض، 
السعودیة.   العربیة  والمملكة  العالمیة  السیاحة  منظمة  بین  المبرم  لالتفاق  وفقًا  اإلیجارسب  تُ حاالسعودیة،   معدل 

 . 2021نوفمبر تشرین الثاني/مبنى منظمة السیاحة العالمیة من خالل تقییم مستقل في لالتجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النفقات – 21المالحظة 

 
من اإلتفاقیة بین منظمة السیاحة العالمیة وإسبانیا بشأن الوضع   24الرئیسي لمنظمة السیاحة العالمیة، بموجب المادة اإلتفاق الخاص بشأن مبنى المقر " 45

 .  "القانوني للمنظمة في إسبانیا
 . 2021من العام الثالث عن الفصل  Aguirre Newman-by Savillsبواسطة  –  ”Spotlight oficinas Madrid“أنظر  46
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 فین  ألجور والرواتب واستحقاقات الموظا

والرواتب   .240 باألجور  المرتبطة  الدائمین  الموظفین  نفقات  (أ)  الموظفین:  واستحقاقات  والرواتب  األجور  تشمل 
السنویة   واإلجازة  الخدمة،  إنتھاء  بعد  الصحي  بالتأمین  الخاصة  اإلكتواریة  الخصوم  في  والحركات  واإلستحقاقات 

ن واستحقاقات  مع  المتراكمة،  التعاقد  تكلفة  الخدمة، (ب)  والمستشارینھایة  الخدمات   المتعاونین  مقدّمي  وغیرھم من 
 . المؤقتة، بما في ذلك التأمین الصحي لھم

 

 المنح والتحویالت األخرى  

یشمل ھذا البند: (أ) النفقات الخاصة بالتدریب الخارجي والندوات والتي تتألّف بشكٍل أساسي من تكالیف السفر وبدل  .241
األنشطة  ا في  المساھمات  (ج)  ورعایات،  إعانات  تمثّل  التي  والمنح  التقني  التعاون  (ب)  للمشاركین،  الیومیة  إلقامة 

 .  المشتركة لألمم المتحدة، (د) المساھمات األخرى

 السفر 

الخدمات المؤقتة والمستشارین وغیرھم من مقدّمي  والمتعاونینمنظمة السیاحة العالمیة  لمستخدَميتكالیف السفر ھي  .242
 . وھي تتعلّق بشكٍل رئیسي بالنقل ونفقات بدل اإلقامة الیومیة

 ستھالكیة وتكالیف التشغیل األخرى اللوازم والمواد اإل

Expenses
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Expenses 22,990,855.78 19,406,648.83
    Salaries and employee benefits 14,633,000.62 14,333,423.42
        Salaries and benefits - regular staff 9,038,570.91 8,567,021.88
        Long-term benefits - regular staff 1,642,057.00 2,820,681.77
        Salaries and benefits - non-regular staff 3,952,372.71 2,945,719.77
    Grants and other transfers 328,997.93 255,544.14
    Travel 655,976.68 358,164.08
        Non-donated travel 469,683.75 161,573.66
        Donated travel expenses 186,292.93 196,590.42
    Supplies, consumables and other running costs 3,977,728.82 2,342,351.89
        Expendables 148,561.34 119,200.70
        Supplies, consumables and others 466,940.64 333,634.50
        Publishing expenses 41,489.21 36,267.20
        Rental expense (included in-kind rental expense) 2,285,770.24 1,370,118.17
           Rental expense 138,435.77 62,142.88
           Rental expense in-kind 1,132,093.79 363,979.57
           Rental headquarter 1,015,240.68 943,995.72
        Contractual services 1,034,967.39 483,131.32
    Currency exchange differences 0.00 499,060.12
    Depreciation and amortization 160,509.72 149,809.41
        Depreciation and impairment - PPE 51,187.43 41,932.80
        Amortization and impairment - Intangible Assets 106,564.69 102,568.35
        Impairment - Publications 2,757.60 5,308.26
    Other expenses 3,234,642.01 1,468,295.77
        Doubtful accounts expense 3,050,385.54 1,318,133.83
        Bank costs 75,293.96 8,299.87
        Other miscellaneous 108,962.51 141,862.07
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ا  یشمل .243 لإلھذا  القابلة  المعدّات  بنود  والتلعنوان  واألثاث  الثابتةستھالك،  الرسملة   جھیزات  معاییر  تستوفي  ال  التي 
(بما   ومعدّات  ومبان  لإلستھالك  كممتلكات  القابلة  البرمجیات  بنود  إلى  باإلضافة  الموھوبة)  العینیة  السلع  ذلك  في 

 . والرخص التي ال تستوفي معاییر الرسملة كأصوٍل غیر مادیة

األخرى، .244 واللوازم  المكاتب  وغیرھا  اإلستھالكیة  والمواد  اللوازم  وتصلیحاتھا،    تشمل  المرافق  والتأمینات، وصیانة 
 . والضیافة، وتكالیف التشغیل األخرى

 ة بإصدار المنشورات. رتبطتشمل نفقات النشر التكالیف الم .245

تمثل نفقة اإلیجار تكالیف إیجار المباني، بما في ذلك النفقة المرتبطة بالمساھمة العینیة المتصلة بالمباني والُمقدَّمة إلى  .246
 . یاحة العالمیة بكلفٍة صفریة أو رمزیةمنظمة الس

لصالح    یام بأعمالتمثل الخدمات التعاقدیة النفقات التي ترتبط بتوظیف منظمة السیاحة العالمیة لطرٍف ثالث مقابل الق .247
 .  المنظمة. وتشمل أبرز فئات ھذه األنواع من الترتیبات الخدمات المھنیة واألبحاث

 واإلھالك وانخفاض القیمة   ستھالكاإل

ستھالك في الممتلكات والمباني والمعدّات  وزیع المنھجي للمبالغ القابلة لإلستھالك ھو النفقة السنویة الناتجة عن التاإل .248
لإلھالك في األصول    للمبلغ القابلالمنھجي    وزیعھو النفقة السنویة الناتجة عن التفاإلھالك  أما  أثناء عمرھا اإلنتاجي.  

 . لمادیة أثناء عمرھا اإلنتاجيغیر ا

أیضاً   .249 البند  ھذا  وویشمل  المادیة،  غیر  واألصول  والمعدّات،  والمباني  الممتلكات  قیمة  من   المخزوناتانخفاض 
 .  منشورات

 النفقات األخرى 

تمثّل نفقة الحسابات غیر مضمونة التحصیل التغیّرات في مخّصص الحسابات غیر مضمونة التحصیل لإلشتراكات   .250
ّررة، والمساھمات في صندوق رأس المال المتداول، والمساھمات الطوعیة، ومساھمات الصنادیق اإلستئمانیة. كما  المق

 .  تشكل مبلغاً لحسابات المنشورات المستحقة القبض وغیر مضمونة التحصیل

 الرسوم المصرفیة والنفقات المتفّرقة. اإلعتمادات ومن شكٍل أساسي النفقات األخرى ب ألفتت .251
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 المیزانیة العادیة –بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة  – 22المالحظة 

 

252.  ً المبالغ الفعلیة الُمقدَّمة على أساس المقارنة   إنمن المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام،    24لما یقتضیھ المعیار    وفقا
بالمیزانیة تخضع، عندما ال تُعَدّ البیانات المالیة والمیزانیة على أساٍس مشابھ، لتسویٍة للمبالغ الفعلیة الُمقدَّمة في البیانات 

 .  المالیة، مع تحدید أّي فروقات

 : ة مع بیان األداء المالي، أُِخذت الفروقات التالیة بعین اإلعتباروحرصاً على تسویة بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلی .253

 الفروقات في الكیانات   )أ(

ة المشاریع أو األموال أو الكیانات التي أُبِلغ عنھا مع ذلك   تبرز ھذه الفروقات عندما تستثني المیزانیة العادیة الُمقرَّ
ص إن  العالمیة،  السیاحة  منظمة  وفي  المالیة.  البیانات  اإلستئمانیة في  والصنادیق  الطوعیة  المساھمات  ندوق 

ة  . ومشاریع المیزانیة غیر العادیة ضمن الصندوق العام ال تشّكل جزءاً من المیزانیة العادیة الُمقرَّ

 الفروقات في األساس المحاسبي  ) ب(

ة على أساٍس مغایِر لألساس المحاسبي. وتُعَد المیزانیة العادیة  تبرز ھذه الفروقات عندما تُعَد المیزانیة العادیة الُمقرَّ
في منظمة السیاحة العالمیة على أساس اإلستحقاق المعدّل، في حین تُعَد البیانات المالیة على أساس اإلستحقاق  

 م. بیة الدولیة للقطاع العاالكامل بما یتماشى مع المعاییر المحاس

وحرصاً على تسویة نتیجة المیزانیة (بیان مقارنة المیزانیة والمبالغ الفعلیة) مع األداء المالي (بیان األداء المالي)،  
تُحذَف العناصر غیر االستحقاقیة في المیزانیة العادیة (مثالً، تُدرج الممتلكات والمعدات في المیزانیة في الفترة  

 . یُخطط فیھا لتسدید المدفوعات) كفروقات في األساس المحاسبيالتي 

 الفروقات في التوقیت  ) ج(

فترة التقریر المعتمدة في البیانات المالیة. وما من اختالفاٍت  عندما تختلف فترة المیزانیة عن  تحصل ھذه الفروقات  
 .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 2021
Euros

31/12/2021
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 2,167,398.53
    Entity differences 3,959,872.85
    Add: Revenues of 10,087,984.74
        Other funds than the GF (VC and FIT) 9,039,039.75
        Other projects within GF 1,048,944.99
    Less: Expenses of 6,128,111.89
        Other funds than the GF (VC and FIT) 5,210,759.38
        Other projects within GF 917,352.51
    Basis differences -3,389,375.08
    Add: 1,971,244.63
      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 1,672,542.07
      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 200,000.00
      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities 19,907.97
      (d) Budgeted expenditures under RB - PY adjustments 78,794.59
    Less: 5,360,619.71
      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 4,520,032.36
      (b) Budgeted transfers from net assets 840,587.35
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 1,596,900.76
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 الفروقات في التقدیم       )د(

تُعزى ھذه الفروقات إلى اإلختالفات في الصیغة وخطط التصنیف الُمعتَمدة في بیان األداء المالي وبیان مقارنة  
المیزانیة والمبالغ الفعلیة. ویُشار إلى أن بیان األداء المالي في منظمة السیاحة العالمیة یُصنَّف بحسب طبیعتھ، في 

مقا بیان  یُصنَّف  بحسب  حین  الفعلیة  والمبالغ  المیزانیة  في الباب/القسمرنة  اإلختالف  لھذا  المالي  التأثیر  ولكنَّ   .
 ً  . العرض یبقى صفریا

 طوارئ االلتزامات وال - 23المالحظة 

 لتزامات القانونیة اإل

إلتزاماتٌ  .254 العالمیة  السیاحة  عقوٍد صادرة    لمنظمة  على شكل  أساسیة  وترد بصورةٍ  التشغیلیة  بالتكالیف  ترتبط  معلّقة 
المیزانیة   ل على  المقبلة وتُسجَّ المالیة  السنوات  في  التنفیذ  المالیة كمصروفات عند  البیانات  في  ن  وأوامر شراء ستُدوَّ

، باستثناء االلتزامات المتعلّقة القانونیة، بلغت اإللتزامات 2021كانون األول/دیسمبر   31السنویة ذات الصلة. وبتاریخ 
 : ما یلي  بالموّظفین في المیزانیة العادیة،

 
بلغت التزامات المیزانیة وااللتزامات القانونیة للمكتب اإلقلیمي للشرق األوسط  ،  2021كانون األّول/دیسمبر    31  في .255

 دوالًرا أمیركیًا.  3,083,814التابع لمنّظمة السیاحة العالمیة 

 التشغیلي   یجارالتزامات اإل

تدخل منظمة السیاحة العالمیة في ترتیبات اإلیجار التشغیلي من أجل استخدام مباني المكاتب بشكٍل رئیسي، ومن أجل  .256
 : استخدام معدّات التصویر والطباعة. أما الحدّ األدنى لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة للفترات التالیة فھو

 

 محتملةالخصوم ال

دَت فيھناك خصوم محتملة   .257   100تتعلق بالخدمات التنظیمیة المشتركة في األمم المتحدة، وھي تقدر بـ  و  2017عام    ُحدِّ
 ا أن تنسب إلى المنظمة أیة خصوم. ستبعد جدً لم تتلق المنظمة أیة مطالبة بھذا الشأن، ویُ حتى تاریخھ، الف دوالر. 

 شطوبات موال على سبیل الھبةالخسائر والمدفوعات  – 24المالحظة 

 

من النظام المالي على ما یلي: "لألمین العام أن یدفع اإلكرامیات التي یرى أن مصلحة المنظمة   5  -13تنص المادة   .258
 تقتضیھا بشرط أن یُدَرج بیان بھذه المدفوعات في حسابات المنظمة".  

Legal commitments
Euros

31/12/2021
Legal commitments 5,437,018.50

Operating leases 
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Operating lease commitments 53,248.12 107,696.97

< 1 year 47,706.68 53,584.44
> 1 year  and < 5 years 5,541.44 54,112.53

Remarks: Includes 2020 correction

Losses, ex-gratia payments and write-offs
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Losses, ex-gratia payments & writte-offs 959.52 61,777.59
    Losses & writte-offs 959.52 61,777.59
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نقدیة   من النظام المالي على ما یلي: "لألمین العام أن یأذن، بعد إجراء تحقیٍق واٍف، بشطب خسائر  4  -13تنّص المادة   .259
 ". أو مواد أو أصول أخرى، بشرط أن یقدّم بیاناً بھا مع الحسابات التي تُقدَّم إلى مراجعي الحسابات الخارجیین

، لم تترتّب على منظمة السیاحة 2021كانون األّول/دیسمبر    31كانون الثاني/ینایر لغایة    1خالل الفترة الممتدة من   .260
و الھبة.  سبیل  على  مدفوعات  أي  فيالعالمیة  الخسارة  الخسائر  المشترك،  تمثل   المخزوناتقیمة  وتمثّل    االستثمار 

ة المتعذّر تحصیلھا التي تم تحلیلھا على أساس كل حالة على حدةالمشطوبات و  .المبالغ المستحقة المقرَّ

 . 2021مفترض في عام  غشأو  غشأّي حاالت  لم یُبلّغ عن .261

 وموظفي اإلدارة الرئیسیین األطراف ذات العالقة ب المتصلة فصاحاتاإل – 25المالحظة 

   واألطراف ذات العالقة اإلداریةاألجھزة 

تُدار منظمة السیاحة العالمیة من خالل جمعیٍة عامة تتألّف من ممثلي األعضاء الفاعلین والمشاركین في المنظمة. وھم   .262
 . ال یتلقّون أّي أجر من المنظمة

واحد لكّل خمسة أعضاء فاعلین.  عضو    معدلاألعضاء الفاعلین الذین یشّكلون المجلس التنفیذي بتنتخب الجمعیة العامة   .263
السیاحة   لمنظمة  العامة  اإلدارة  التنفیذي  المجلس  السنة.    العالمیةویتولّى  في  مّرتین  تدفع وویجتمع  ال  عامة،  كقاعدةٍ 

 . واجباتھم كأعضاء عند أداءن اء الفاعلواألعض یتكبّدھاالمنظمة لتغطیة تكالیف السفر أو أي تكالیف أخرى 

الفاعلین بشكٍل منفصل من قبل حكومة كّل عضو فاعل، وال یُعتبَرون ضمن موّظفي اإلدارة  .264 یُعیَّن ممثلو األعضاء 
 .  الرئیسیین في المنظمة على النحو الُمحدَّد في المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

من المعاییر المحاسبیة الدولیة   20مرتبط بالمنظمة بحسب المعنى المقصود في المعیار إن الطرف ذا العالقة الوحید ال .265
تیمیس. وخالل   العالقة) ھو مؤسسة  ذات  المتصل باألطراف  العام (اإلفصاح  السیاحة  2021للقطاع  قدّمت منظمة   ،

 یورو كمنحٍة سنویة لمؤسسة تیمیس.  109,000 العالمیة

 الرئیسیونفو اإلدارة موظ

رتبة   .266 من  الموظفون  ھم  العالمیة  السیاحة  منظمة  في  الرئیسیون  اإلدارة  السلطة   D2موظفو  ویملكون  فوق  وما 
والمسؤولیة للتخطیط ألنشطة المنظمة وتوجیھھا وضبطھا. ویضم موظفو اإلدارة الرئیسیون في منظمة السیاحة العالمیة  

 وما فوق.  D2من رتبة  الشؤون اإلداریة والمالیةلتنفیذیین، ومدیر والمدراء ا ونائب األمین العام، األمین العام،

  یشمل األجر الكلي الذي یُدفَع لموظفي اإلدارة الرئیسیین ما یلي: صافي الرواتب، تسویة مقّر العمل، واإلستحقاقات  .267
 . والعالوات، فضالً عن حصة المعاش التقاعدي التي تدفعھا المنظمة واشتراكات التأمین الصحي

 

إن موظفي اإلدارة الرئیسیین مؤھلون أیضاً للحصول على استحقاقات ما بعد نھایة الخدمة بالمستوى نفسھ كالموظفین   .268
میة ھم مشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات  اآلخرین. كما أن موظفي اإلدارة الرئیسیین في منظمة السیاحة العال

 . التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

ً وال  ي تلك التي تُقدَّم مقابل الراتب واالستحقاقاتلَف ھالسُ  .269 تتوفر السلَف  . و47المالي والنظام    للقواعد المالیة  عالوات، وفقا
 . السیاحة العالمیةمة لجمیع موظفي منظوالعالوات  مقابل الراتب واالستحقاقات

 
 13 -ا سادسً القواعد المالیة المفّصلة  47

Key Management Personnel
at 31 December 2021
Euros

Number of 
individuals

Salary & post 
adjustment

Benefits & 
allowances

Pension and 
health plans 

Total 
remuneration

Outstanding 
advances

Key mangement personnel 4 574,806.52      135,150.87      1,009,963.61   1,719,921.00   -                    
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 غیر الُمراَجعة  اتالمرفق

  صال : معلومات اإلتاألول مرفقال

 العنوان    اإلسم  
UNWTO  منظمة السیاحة العالمیة  Poeta Joan Maragall 42. Madrid, Spain 

 Aon   100 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United الخبیر اإلكتواري  
States of America  

 
 Banco Sabadell  Pº de la Castellana 135. Madrid, Spain المصرف الرئیسي  
مراجع الحسابات  

 الخارجي 
Intervención General de la 

Administración del Estado, 
Spain 

Mateo Inurria 15. 28036 Madrid, Spain 
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 المیزانیة العادیة – 2021كانون األول/دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  تحویالت اإلعتمادات:  المرفق الثاني

 2021 دیسمبر/األول كانون 31 فيالمیزانیة العادیة  -التي تم إقرارھا بعد المراجعة  2021اعتمادات 
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2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 31 December 2021
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 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000
A Member Relations 11 6 1,784,000 665,000 2,449,000 A Member Relations 12 6 1,914,000 665,000 2,579,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000 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 3 1 449,000 111,000 560,000
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 1 1 189,000 0 189,000 A06 Affiliate Members 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 16 11 2,850,000 979,000 3,829,000 B Operational 14 11 2,469,000 979,000 3,448,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 579,000 111,000 690,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 579,000 111,000 690,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000
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 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 2 1 319,000 119,000 438,000

C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000 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 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000 C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000
C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000 C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000

D Support - Indirect to Members 12 26 3,094,000 1,950,000 5,044,000 D Support - Indirect to Members 13 26 3,345,000 1,950,000 5,295,000
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 2 248,000 326,000 574,000
D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000 D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 15 1,925,000 700,000 2,625,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 16 2,235,000 700,000 2,935,000

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., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by 
A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. Movements of posts among sections are annually considered.

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., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by 
A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. and the Secretary-General proposal of structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.
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 2021 دیسمبر/األول كانون 31 فيالمیزانیة العادیة  -تحویالت االعتمادات 

2021 Provisional estimated appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2021
Euros
Revised appropriations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 3 Actual expenditure Transfers
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total From: To: Balance

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 8,905,664 4,382,253 13,287,917 1,909,083 -1,128,211 1,128,211 15,197,000 1,909,083
A Member Relations 12 6 1,914,000 665,000 2,579,000 1,848,771 451,490 2,300,261 278,739 -374,773 96,033 2,300,261 0

A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000 475,188 193,069 668,257 117,743 -117,743 668,257 0
A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 269,526 11,909 281,435 82,565 -82,565 281,435 0
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 449,000 111,000 560,000 337,444 48,091 385,535 174,465 -174,465 385,535 0
A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 320,921 133,718 454,639 -27,639 27,639 454,639 0
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 197,516 64,703 262,219 -9,219 9,219 262,219 0
A06 Affiliate Members 1 1 189,000 0 189,000 248,175 0 248,175 -59,175 59,175 248,175 0

B Operational 14 11 2,469,000 979,000 3,448,000 2,809,056 801,336 3,610,392 -162,392 -139,065 301,457 3,610,392 0
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 579,000 111,000 690,000 649,142 63,930 713,072 -23,072 23,072 713,072 0
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000 582,167 6,597 588,764 -102,764 102,764 588,764 0
B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 306,239 45,696 351,935 139,065 -139,065 351,935 0
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 378,000 167,000 545,000 368,378 234,085 602,463 -57,463 57,463 602,463 0
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 278,211 51,602 329,813 -6,813 6,813 329,813 0
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000 207,031 350,664 557,694 -82,694 82,694 557,694 0
B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 319,000 119,000 438,000 417,888 48,762 466,650 -28,650 28,650 466,650 0

C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000 3,082,185 1,158,731 4,240,917 -365,917 0 365,917 4,240,917 0
C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000 715,775 155,520 871,295 -83,295 83,295 871,295 0
C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000 2,192,440 719,346 2,911,786 -168,786 168,786 2,911,786 0
C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000 173,971 283,865 457,836 -113,836 113,836 457,836 0

D Support - Indirect to Members 13 26 3,345,000 1,950,000 5,295,000 1,165,651 1,970,696 3,136,347 2,158,653 -614,373 364,804 5,045,431 1,909,083
D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 391,889 425,352 817,241 -218,241 218,241 817,241 0
D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 198,034 197,039 395,072 -74,072 74,072 395,072 0
D03 Information and Communication Technology 1 2 248,000 326,000 574,000 279,790 366,701 646,490 -72,490 72,490 646,490 0
D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000 295,939 281,605 577,543 288,457 -288,457 577,543 0
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 16 2,235,000 700,000 2,935,000 0 700,000 700,000 2,235,000 -325,917 2,609,083 1,909,083

1 P posts include P and above posts
3 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by 

A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. and the Secretary-General proposal of structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.

Budget 
deviation

Revised 
appropriations
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2021 Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2021
Euros

Description
Transfer Part Section

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget 1

1 -27,638.91 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
27,638.91 To A Member Relations A04 Regional Programme, Europe

2 -9,219.06 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
9,219.06 To A Member Relations A05 Regional Programme, Middle East

3 -59,175.17 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
59,175.17 To A Member Relations A06 Affiliate Members

4 -23,072.41 From B Operational B03 Statistics
23,072.41 To B Operational B01 Sustainable Development of Tourism

5 -35,753.70 From B Operational B03 Statistics
35,753.70 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness

6 -6,813.13 From B Operational B03 Statistics
6,813.13 To B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

7 -28,650.00 From B Operational B03 Statistics
28,650.00 To B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships

8 -44,775.70 From B Operational B03 Statistics
44,775.70 To B Operational B06 Innovation, Education and Investments

9 -33,007.74 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
-185,233.71 From D Support - Indirect to Members D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
218,241.45 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

10 -74,072.05 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
74,072.05 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

11 -72,490.37 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
72,490.37 To D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technology

Appropriation transfers from one part of the budget to another 2

1 -21,709.47 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
21,709.47 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness

2 -82,565.34 From A Member Relations A02 Regional Programme, Americas
-729.28 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific

83,294.62 To C Support - Direct to Members C01 Conferences Services

3 -168,786.37 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
168,786.37 To C Support - Direct to Members C02 Management

4 -4,948.95 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
-108,886.60 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
113,835.55 To C Support - Direct to Members C03 Communications

5 -102,764.34 From D Support - Indirect to Members D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
102,764.34 To B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road

6 -37,918.54 From D Support - Indirect to Members D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
37,918.54 To B Operational B06 Innovation, Education and Investments

1

2 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 increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to 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 

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
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))

Transfer needed to cover excess 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.

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 

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

Transfer needed to cover excess expenditure due to 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 

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

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 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.

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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 2021كانون األّول/دیسمبر  31للفترة المنتھیة في مشاریع التمویل المشترك : الثالثالمرفق 

 

Projects with UNWTO and donors contribution
for the year ended 31 December 2021
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
UNWTO Technical Assistance for the COVID-19 Tourism 
Recovery for Skiathos Island, Skiathos Island,

Cooperation Agreement between UNWTO and 
Municipality of Skiathos 22/12/2021 Greece 0.00 16,852.00 5,000.00 0.00 21,852.00 77% 23%

Publication on Big Data for Better Tourism Policy, 
Management, and Sustainable Recovery from COVID-1

Co-edition Agreement between UNWTO and the Asian 
Development Bank 14/12/2021

Asian Development 
Bank (ADB) 166,056.00 0.00 7,992.00 0.00 174,048.00 95% 5%

Celebración de la 24ª Reunión de la Asamblea General 
de la OMT

Acuerdo Internacional Administrativo entre La 
Organizacion Mundial del Turismo y La Secretaria de 
Estado de Turismo del Gobierno del Reino de Espana 03/12/2021

Secretaría de 
Estado de Turismo 
de España 427,140.00 0.00 29,829.16 0.00 456,969.16 93% 7%

Global Mapping of Climate Action in Tourism

Coorporation Agreement Between UNWTO and the 
Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation And Nuclear Safety of Germany 26/11/2021 Germany 0.00 25,000.00 24,702.25 0.00 49,702.25 50% 50%

UNWTO Regional Conference on the Empowerment of 
Women in Tourism in Asia and the Pacific

Agreement Between the UNWTO and the Government of 
Malaysia and Malaysia Convention and Exhibition 
Bureau (MyCEB) 16/11/2021 Malaysia 26,200.00 0.00 25,000.00 0.00 51,200.00 51% 49%

A la publicación de la serie - Las Rutas de Vino del 
Mundo

Acuerdo de coedición entre la OMT y la Fundación 
Araex Grands relativo a la publicación de la serie 15/11/2021

Araex Rioja 
Alavesa, S.L. 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 40,000.00 63% 38%

Holding of the 15th UNWTO Asia/Pacific Executive 
Training Programme on Tourism Policy and Strategy

Agreement Between  UNWTO and The Ministry of 
Tourism,  The Maldives and Island Aviation Services 
(dba Maldivian Holidays) 05/10/2021 Maldives 84,196.28 0.00 65,000.00 0.00 149,196.28 56% 44%

Future of Tourism World Summit
Acuerdo Entre la OMT y Advanced Leadership 
Foundation 07/09/2021

Advanced 
Leadership 
Foundation 115,429.00 0.00 5,529.52 0.00 120,958.52 95% 5%

Holding of the 64th UNWTO Regional Commission for 
Africa (CAF) and the 2nd Edition of the UNWTO

Agreement between UNWTO and the Government of the 
Republic of Cabo Verde 15/06/2021 Cabo Verde 33,433.00 0.00 3,600.00 0.00 37,033.00 90% 10%

Turkey: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002897 10/06/2021 EBRD 0.00 171,173.00 19,019.00 0.00 190,192.00 90% 10%
Georgia: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002808 02/06/2021 EBRD 0.00 152,732.00 16,970.00 0.00 169,702.00 90% 10%

Extension 1 07/12/2021
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Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Uzbekistan: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of 
Covid-19 Call-Off Notice Number: 2021.002759 31/05/2021 EBRD 0.00 170,393.00 18,933.00 0.00 189,326.00 90% 10%

Extension 1 01/12/2021
Greece: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002672 31/05/2021 EBRD 0.00 174,496.00 19,388.00 0.00 193,884.00 90% 10%

Extension 1 14/12/2021

Human Capital Development by E-Learning
Coorperation Agreement between UNWTO and the 
Ministry of Tourism of the Kingdom of Saudi Arabia 26/05/2021 Saudi Arabia 0.00 3,516,083.00 50,000.00 0.00 3,566,083.00 99% 1%

Holding of the 47th UNWTO Regional Commission fir the 
Middle East

Contract between UNWTO and The Government of the 
Kingdom of Saudi Arabia Represented by the Ministry of 
Tourism 26/05/2021 Saudi Arabia 431,808.00 0.00 10,550.00 0.00 442,358.00 98% 2%

Croatia: COVID-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Facilitating Tourism Call-Off Notice Number: 2021.002371 25/05/2021 EBRD 0.00 169,550.00 18,838.00 0.00 188,388.00 90% 10%
Montenegro: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002386 25/05/2021 EBRD 0.00 159,075.00 17,675.00 0.00 176,750.00 90% 10%

Extension 1 22/12/2021

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-International 
Air Transport 
Association 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 50% 50%

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - 
Tunisia Call Off Notice Number: 2021.002067 18/03/2021 EBRD 0.00 167,725.00 18,636.00 0.00 186,361.00 90% 10%

Extension 1 09/08/2021
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

      y  
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del Reino 
de España 15/01/2021

  
Estado de Turismo 
de España 15,000.00 0.00 4,800.00 0.00 19,800.00 76% 24%

1. Contributions as show n in the agreements signed betw een UNWTO and the donor/s. 
2. Agreements w ith ex tensions signed during the y ear and w ithout additional financial implications than those in the original agreement are not included in this table.
3. UNWTO recognizes donated serv ices as per IPSAS in the Financial Statements in accordance w ith UNWTO IPSAS Policy  Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair v alue show n in the agreements or supporting documentation prov ided at the time of the 
agreement signing, ii) donated trav el based on the fair v alue calculated at the time of issuing the corresponding regular staff trav el authorizations w hich is considered a more reliable fair v alue calculation than the one show n in the agreements. Donated trav el to personnel other 
than regular staff is not recognized as its estimated fair v alue cannot be reliably  measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and trav el, i.e. ex pendable goods and other serv ices, are not recognized in the Financial Statements.
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 إلشتراكات المستحقة للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول لمرفق الرابع: اا
 2021كانون األول/دیسمبر  31المستحقة للصندوق العام في  بیان اإلشتراكات
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Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 December 2021
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Total 16,960,967.12 2,595,137.74 19,556,104.86

Full Members 15,292,509.19 1,829,690.20 17,122,199.39
Budgetary Contributions 15,188,814.19 1,812,980.20 17,001,794.39

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-21 731,978.91 27,850.00 759,828.91
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 20-21 4,846.34 167,098.00 171,944.34
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 33,419.00 0.00 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, 19-21 482,524.57 38,619.00 521,143.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana - 0.00 0.00 0.00
Brazil 21 0.00 254,302.00 254,302.00
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-20 864,181.78 27,850.00 892,031.78
Cambodia  85-92 210,175.11 0.00 210,175.11
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 - 0.00 0.00 0.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 21 0.00 30,652.87 30,652.87
Comoros 20-21 25,065.00 25,065.00 50,130.00
Congo 19-20 63,689.02 0.00 63,689.02
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, 21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Democratic Republic of the Congo 19-20 55,695.00 0.00 55,695.00
Djibouti 03-21 405,285.00 25,065.00 430,350.00
Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00
Ecuador 20 6,335.68 0.00 6,335.68
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Equatorial Guinea 13-15, 17-201 231,759.00 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
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Nicaragua - 0.00 0.00 0.00
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 81 555 13 54 232 00 135 787 13
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
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 - 0.00 0.00 0.00

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 25,903.91 76,251.35
Aruba 19-21 50,130.00 25,065.00 75,195.00
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, 21 217.44 838.91 1,056.35

Affiliate Members 605,818.65 714,543.62 1,320,362.27
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 91,865.01 25,000.01 116,865.02

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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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
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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Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
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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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
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



 2021 دیسمبر/كانون األول 31المنتھیة في  للفترةمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة التقریر المالي ل
 

 
86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
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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 2021ل/دیسمبر كانون األو  31المال المتداول في لصندوق رأس  المستحقةشتراكات بیان اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of contributions due to the Working Capital Fund 
at 31 December 2021
Euros

31/12/2021
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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 2021كانون األول/دیسمبر  31المساھمات الطوعیة المستلمة خالل الفترة المنتھیة في : الخامسالمرفق 

 

Voluntary contribution received
for the year ended 31 December 2021
Euros

Project Donor Curr Amount EUR 1
Total 7,637,042.02

UNWTO Regional Office of the Middle East Saudi Arabia USD 5,000,000.00   4,265,000.00   
Center Stage - Women´s empowerment during the COVID 19 
recovery

Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

EUR 711,550.00      

Dans le processus d'actualisation du système d’octroi des 
agréments, licences et classement

Benin USD 363,829.00      299,795.10      

Regional Support Office of Asia Pacific VC Japan Tourism Agency JPY 31,234,000.00 240,917.15      
Sending UNWTO Staff to the UNWTO RSOAP Nara Japan JPY 30,000,000.00 231,793.48      
Data Collection Survey on Recovery of Tourism affected by COVID-
19

Japan International Cooperation 
Agency

EUR 230,705.20      

For the Development of a National Tourism Strategy and Master 
Plan

Botswana USD 244,475.00      208,537.17      

Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance for the 
Dominican Republic

IC Net Limited EUR 199,760.00      

Para el Desarrollo de los ODS, Reto Demográfico y Turismo Rural Spain EUR 150,000.00      

Tourism Development Project Tajikistan USD 154,661.60      127,750.48      
For the Organization of the First Qatar Tourism Experience Awards Qatar Tourism Authority USD 139,657.10      120,105.11      

Uzbekistan:Capacity Building for Tourism Dev´t. European Bank for Reconstruction 
and Development

USD 97,413.00        83,093.29        

Providing Technical Support for Various Tourism Statistics Initiatives 
in Peru

International Bank for Reconstruction 
&Development

USD 92,730.00        76,038.60        

Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries in 
Asia

Republic of Korea EUR 75,620.80        

Publication of  ¨White Paper on Security in Tourism¨ African Union Development Agency - 
New Partnership

EUR 64,000.00        

Improving and Strengthening the Nat́ l. Tourism Stat. Sys. and 
Compilation of a Tourism Satellite Acc

Sri Lanka USD 67,100.00        56,162.71        

Strengthening the National System of Tourism Statistics and 
Developing a TSA

Seychelles USD 64,369.00        54,778.02        

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        

The Global Youth Tourism Reports Global Tourism Economy Research 
Centre (GTERC)

USD 50,000.00        44,400.00        

Integrated Cultural Heritage Framework in Romania: Moldova and 
Dobrogea Regions

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 43,335.00        

TA-9487 Reg: Almaty-Bishkek Economic Corridor Support - 3 
Toursim Expert

Asian Development Bank (ADB) USD 45,760.00        39,593.84        

Escrito para los pagos y reembolsos generados por la celebración 
de la Reunion de las MInistros de

Dominican Republic EUR 35,620.34        

UNWTO Students´ League Bella Vista Institute of Higher Eduation EUR 30,000.00        

Patrocinio Cena Ministerial Institución Ferial de Madrid (IFEMA) EUR 30,000.00        

Support for the Global Youth Tourism Summit Bella Vista Institute of Higher Eduation EUR 25,000.00        
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 مصاریف الرواتبو استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة  توقعات تمویل: السادس المرفق 

 الخلفیة 

المتعلقة باستحقاقات الموظفین بعد انتھاء    لتزاماتاالعلى استراتیجیة تمویل    110المجلس التنفیذي في الدورة    بعد موافقة.  270
تقدیم تفاصیل النسبة   49للمجلس التنفیذي  114و  112  الدورتین، ُطلب إلى األمین العام في  48منظمة السیاحة العالمیة  الخدمة في

ل المطلوبة  الرواتبالمئویة  أن تكونمصاریف  قبل شركة    ، على    مقبلة   دورةٍ   وعرضھا في  متخصصة،كتواریة  إمحسوبة من 
تطبیق مخصصات سنویة منفصلة في    سیستمرّ اجھا في مقترحات المیزانیة العادیة.  رلنظر فیھا وإدا  من أجل  للمجلس التنفیذي
انتظار إدخال ب  ، بأولعلى أساس الدفع أوًال   ، كحد أدنى،استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمةتغطیة  من أجل  المیزانیة العادیة  

كتواریین على السیناریوھات المحتملة ھا األئ، تعمل األمانة مع خبراللمجلس التنفیذي  114انعقاد الدورة  منذ  و.  مصاریف الرواتب
 .مصاریف الرواتبو استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمةلتوقعات تمویل 

الدورة والذي سبق انعقاد    2021نوفمبر  تشرین الثاني/في    الذي ُعقد 50للجنة البرنامج والمیزانیة. في االجتماع التاسع عشر  271
باستحقاقات    المتعلقة  لتزاماتاالأربعة سیناریوھات محتملة لتنفیذ استراتیجیة تمویل    شفھیًامجلس التنفیذي، قدمت األمانة  لل  114

 . وأكد أعضاء لجنة البرنامج والمیزانیة أھمیة ھذا التحلیل. السیاحة العالمیةالموظفین بعد انتھاء الخدمة في منظمة 

حتى عام    استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمةتوقعات تمویل  بشأن   لھذه السیناریوھات األربعة  یُظھر ھذا المرفق تحلیًال .  272
تقییم    2050 على  الخدمةبناًء  انتھاء  بعد  الموظفین  األول/دیسمبر    31في    استحقاقات  استراتیجیة  2020كانون  ذلك  في  بما   ،

من    واالشتراكاتالمفترضة،    االشتراك مئویة  الرواتب،كنسبة  لألصول/الخصوم  كشف  المئویة  االستنتاجات    بینھا  ،والنسب 
 والمقترحات. 

 
48CE/110/4(d)  بموجب المقرر 2018كانون األّول/دیسمبر  31(التقریر المالي لمنظمة السیاحة العالمیة والبیانات المالیة الُمراَجعة للسنة المنتھیة في (

CE/DEC/4(CX) 4 (c) 
49CE/112/3(d) rev.1 المقرر بموجب CE/DEC/6(CXII) وA/24/5(b) rev.1  المقرر بموجب CE/DEC/3(CXIV)  على التوالي 
50CE/114/PBC19  

Project Donor Curr Amount EUR 1
Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 – 
Assessment for Egypt

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 24,077.00        

Promoting sustainable food consumption and production patterns 
through integrated tools, advocacy

GTI Secretariat/UNDP USD 25,000.00        21,175.00        

Devel. Strengthened system of tourism Statistics Myanmar International Trade Centre USD 19,339.00        16,631.54        
Centre Stage: women’s empowerment during the COVID-19 
recovery

UNWOMEN USD 18,000.00        15,084.00        

Curso sobre ¨Gestión del destino turístico de naturelaza¨ Argentina EUR 14,000.00        
Curso ¨Turismo Rural Comunitario como Modelo de Desarollo 
Endogeno¨

Argentina EUR 13,200.00        

La Elaboración de Una Estrategia Iberoamericana de Turismo del 
Futuro (EIT)

Union De Ciudades Iberoamericanas 
(3-220)

EUR 13,080.00        

Sustainable Tourism Development in the Central Asia Regional 
Economic Cooperation Region

Asian Development Bank (ADB) USD 8,432.00          7,091.31          

UNWTO Tourism Innovation Hubs Network Wakalua Innovation Hub S.L.U. EUR 5,000.00          
Provision of ad hoc legal advisory services from the Office of the 
Legal Counsel

United Nations International 
Computing Centre

EUR 4,280.00          

UNWTO/JTB Initiative JTB Corporation EUR 3,865.50          
Publication Sustainable Turism Development Opportunities in the 
Pacific Islands

APTEC EUR 3,000.00          

Global Report on Cultural Affinity and Screen Tourism, driven by 
Internet Entertainment Services

Netflix EUR 1,412.40          

UNDP / JPOs UNDP USD 627.10             524.88             
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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 كتواریة األصول واالفتراضات والطرق األخرى والبیانات األ اإلحصاء وقواعد التخطیط وبیانات 

 التخطیط  قواعد

، ب) استحقاقات  ةللخطط التالیة: أ) التأمین الصحي بعد انتھاء الخدم  بشكل إجمالي  2050تم تنفیذ توقعات التمویل حتى عام  .  273
ج) اإلجازة    ،، ومنحة نھایة الخدمةوالترحیل  نھایة الخدمة، بما في ذلك منحة اإلعادة إلى الوطن، والسفر واإلعادة إلى الوطن

 مع عدم افتراض أي تعدیالت مستقبلیة.  التخطیط نفسھاانعكست قواعد والمستحقة. 

 واألصول اإلحصاءبیانات 

بیانات  .  274 إلى  التوقعات  إتستند  العائدة  تاریخلاإلحصاء  الثاني/نوفمبر    30  ى  العالمیة  2020تشرین  السیاحة  منظمة    ، من 
) توقعات النتائج المالیة تفترض ضمنیًا أن أعداد الموظفین النشطین 1: 2020ول/دیسمبر كانون األ 31مة في تقییمات ستخدَ المُ و
) من المفترض أن تنمو  2للموظفین النشطین ستظل مستقرة بشكل عام على المدى الطویل، و  البیانات الدیموغرافیة األخرىو

العالمیة بنسبة    رواتبكشوف   للتأمین الصحي بعد انتھاء  ك   %1.4  وھي عبارة عنسنویًا (  %1.9منظمة السیاحة  تضخم عام 
 اإلنتاجیة). ات لزیاد %0.5الخدمة، باإلضافة إلى 

 .2020 دیسمبر/كانون األول 31في   ملیون یورو 1.9 ىحوال تبلغ صوللأل . تعكس التوقعات قیمةً 275

  2021، تستند التوقعات إلى كشوف رواتب تقدیریة لعام  الرواتبكنسبة مئویة من كشوف    كاتاالشترا. ألغراض تحدید  276
 ملیون یورو.  9.0 ىتبلغ حوال

 خرى األطرق الفتراضات واال

في التوقعات في كل تاریخ تقییم   2020كانون األول/دیسمبر    31  العائد إلى تاریخ  تقییمالمن    الُمستَمدّةتُستخدم االفتراضات  .  277
، أو التغیرات المستقبلیة في ظروف السوق، أو  2021مستقبلي. لذلك، ال تعكس التوقعات تحركات السوق حتى تاریخھ في عام  

 التغیرات المستقبلیة في االفتراضات الدیموغرافیة. 

، یساوي معدل الخصم على التزام التأمین %0.74رض أن تحقق األصول عائدًا بنسبة  للتوقعات، یُفت  البعیدعلى مدى األفق  .  278
النتائج المالیة. یمكن أن   محّركاتعائد األصول أحد أكبر  یُعتبَر  . و 2020كانون األول/دیسمبر    31الصحي بعد انتھاء الخدمة في  

ا في حساب أصول منظمة السیاحة العالمیة محفوظة حالیً إنَّ  ج عوائد األصول البدیلة مساھمات مختلفة أو حالة تمویل مختلفة.نتِ تُ 
، تنظر منظمة السیاحة العالمیة في االستثمار في أصول طویلة األجل مع مراعاة بالتاليمع سعر فائدة یقترب من الصفر.    جارٍ 

 الموارد المتاحة. 

 .2020 دیسمبر/كانون األول 31 إلى العائد  كتواریة في التقییماأل الطرقنفس إلى  التوقعات ستندت. 279

 كتواریة البیانات األ

االفتراضات    إعدادواعد المحاسبة ذات الصلة. تم  قا وكتواریة المقبولة عمومً ا للمبادئ والممارسات األجري ھذا التحلیل وفقً . أُ 280
 محترفین بشكل مستقل عن منظمة السیاحة العالمیة. كتواریینأمن قبل خبراء   توقعاتكتواریة ونموذج الاأل

 االشتراكات استراتیجیات 
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  اشتراكاتٍ مع مراعاة ما یلي: أ) تعكس جمیع االستراتیجیات األربع    لالشتراكاتتم إعداد النتائج في إطار أربع استراتیجیات  .  281
أساس أھداف المیزانیة المعلنة لمنظمة السیاحة العالمیة لتلك على    2023-2021ملیون یورو في السنة للفترة    0.7ضة قدرھا  فترَ مُ 

 على االستراتیجیة المختارة.  االشتراكات، و (ب) تعتمد 51السنوات

 السیناریوھات: . 282

  0.7االشتراكات البالغة  (سیاسة التمویل الحالیة)، یُفترض أن تزید منظمة السیاحة العالمیة من    1في السیناریو رقم    -
فصاعدًا. في    2024سنویًا) اعتباًرا من عام    %1.9  ات نسبتھازیادب  أي(  الرواتببما یتماشى مع كشوف  یورو    ملیون

 من منظمة السیاحة العالمیة بدًال تقدّم  فترض أن  ، یُ المرحلةھذا السیناریو، یُتوقع في النھایة استنفاد األصول. عند ھذه  
 مساویة لصافي مدفوعات االستحقاقات السنویة عند استحقاقھا؛ اشتراكاتذلك 

رقم    - السیناریو  الحالیة    2في  بالقیمة  العالمیة  السیاحة  منظمة  تساھم  أن  یُفترض  فقط)،  الصندوق  خدمة  (تكلفة 
احة العالمیة  المتوقعة لكل سنة (تكلفة الخدمة) خالل تلك السنة. ومع ذلك، ال یُفترض أن تقوم منظمة السی  لالستحقاقات

 أي مدفوعات إضافیة تجاه االلتزامات الحالیة غیر الممولة؛  تسدیدب

ملیون یورو سنویًا)، یُفترض أن تساھم منظمة السیاحة العالمیة   0.2(تكلفة خدمة الصندوق زائد    3في السیناریو رقم    -
نة. باإلضافة إلى ذلك، یُفترض أن تساھم  المتوقعة لكل سنة (تكلفة الخدمة) خالل تلك الس  لالستحقاقاتبالقیمة الحالیة  

 ملیون یورو سنویًا، وتغطي جزئیًا الفوائد على االلتزامات الحالیة غیر الممولة؛  0.2منظمة السیاحة العالمیة بمبلغ 

السیناریو رقم    - المستھدف لاللتزام على مدى    4في  الكامل  السیاحة   30(التمویل  عاًما)، یفترض أن تساھم منظمة 
المتوقعة لكل سنة (تكلفة الخدمة) خالل تلك السنة. باإلضافة إلى ذلك، من المفترض   لالستحقاقاتیة بالقیمة الحالیة  العالم

ب العالمیة  السیاحة  تبلغ مدفوعات  الحالیة  لاللتزامات    ةسنوی  ھالكإ  مدفوعاتأن تساھم منظمة  الممولة.   اإلھالكغیر 
سنویًا) اعتباًرا   %1.9  ات نسبتھابزیادأي  (  الرواتبمع كشوف    وازيالتب  تزداد، وھي  2024ملیون یورو لعام    1.082

إذا  2025من عام   النھج،  أن    تحقّقت  فصاعدًا. بموجب ھذا  المتوقع  االفتراضات، من  مساویة األصول  تكون  جمیع 
 . 2050دیسمبر كانون األّول/ 31في للخصوم 

 

 

 
515(b) rev.1/A/23   بموجب القرارA/RES/715(XXIII) وA/24/5(b) rev.1   بموجب القرارA/RES/733(XXIV) 

UNWTO ASEB Funding Projections 
Based on 31 December 2020 Valuation--Summary of Results
at 31 December 2021

Scenario #1 
(Current Strategy)

Scenario #2 
(Cover Accruals Only)

Scenario #3 
(Cover Accruals + 

EUR 0.2M / Year)

Scenario #4
(Target Assets = 

Liabilities by 2050)
Expected Rate of Return on Assets 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
2024 Amortization Payment Not applicable Not applicable € 200,000 € 1,082,000 
Amortization Payment Growth Rate Not applicable Not applicable 0.0% 1.9%
Sample Contributions (EUR and % of Payroll)

2021 €700K (8%) €700K (8%) €700K (8%) €700K (8%)
2030 €799K (7%) €1,834K (17%) €2,034K (19%) €3,046K (29%)
2040 €964K (7%) €2,470K (19%) €2,670K (21%) €3,932K (31%)
2050 €1,700K (11%) €3,336K (21%) €3,536K (23%) €5,101K (33%)
% of payroll average 8% 16% 18% 25%

Assets / Accounting Liability at Sample Dates
End of 2021 6% 6% 6% 6%
End of 2030 5% 20% 23% 38%
End of 2040 1% 35% 41% 73%
End of 2050 0% 47% 55% 100%
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 وصف كل سیناریو: . 283

(سیاسة التمویل الحالیة) أقل مساھمات نقدیة ویتوافق مع االستراتیجیة الحالیة لمنظمة السیاحة العالمیة.   1السیناریو رقم  یتطلب    -
النمو.    تُستنفد، بموجب ھذه السیاسة، من المتوقع أن  لكنو في  واألصول الحالیة في نھایة المطاف بینما تستمر االلتزامات في 
قلص بشكل  االستحقاقات عند استحقاقھا. إذا كانت منظمة السیاحة العالمیة ستُ   تسدیدة  منظمة السیاحة العالمی  سیتوّجب علىنھایة،  ال

دون  من  لموظفین والمتقاعدین  ااستحقاقات  ب  المتعلقة  لتزاماتاالتم تغطیة  تتوقف عن العمل في المستقبل، لن  ستأو    من عملھا  كبیر
 مساھمة خاصة باالقتران مع ھذه السیناریوھات؛ 

المكتسبة. لذلك،   االستحقاقاتمواءمة المساھمات النقدیة مع تكلفة  على  (تكلفة خدمة الصندوق فقط)    2و رقم  السیناری  ینطوي  -
العالمیة. و السیاحة  في منظمة  الحالیین  الموظفین  لتوظیف  الحقیقیة  التكلفة  السیناریو  أنَّ ،  لكنْ یعكس ھذا  السیناریو ال    بما  ھذا 

 دون حل لألجیال القادمة؛ من الحالیة غیر الممولة، فإنھ یترك ھذه المشكلة  خصومال یستوفي

  0.2، ولكنھ یضیف  2ملیون یورو سنویًا) مشابھ للسیناریو رقم    0.2(تكلفة خدمة الصندوق باإلضافة إلى    3السیناریو رقم    -
لممول. لذلك، فإن ھذا السیناریو یؤدي إلى إبطاء مدفوعات سنویة تغطي جزًءا من الفائدة على االلتزام الحالي غیر اكملیون یورو  

 النمو في االلتزامات الحالیة غیر الممولة، لكنھ ال یغطي ھذه المسؤولیة بالكامل؛

عاًما) ھو السیناریو الوحید من بین السیناریوھات األربعة    30(التمویل الكامل المستھدف لاللتزام على مدى    4السیناریو رقم    -
السیناریوھات    بین  مقدار من المساھمات  أعلىإلى  أیًضا  یحتاج  ھذا السیناریو    لكنّ ق التمویل الكامل لاللتزام. وتحقی  الذي یتوقع

 من خالل المیزانیة قد ال تكون واقعیة على المدى القریب. االشتراكاتھذه الزیادة الكبیرة في و  المشمولة في النمذجة،األربعة 

   ستحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمةالحالیة المخصصات الب قارنةً لكل سیناریو م مصاریف الرواتبتأثیر 

 

Average payroll charge impact per scenario compared to approved ASEB provision allocation 
at 31 December 2021
Euros

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Expenses: Salaries and ASEB - Regular staff1

Salaries and benefits - regular staff 9,038,570.91 8,567,021.88 8,145,278.16 7,994,232.15
ASEB - regular staff 1,642,057.00 2,820,681.77 1,483,376.00 1,195,909.00

Approved RB allocations: regular staff costs, ASEB provision2

Staff costs 10,764,000 10,387,000 10,300,000 10,050,000
ASEB provision 700,000 600,000 400,000 300,000

Average payroll charge amount compared to ASEB provision
Payroll charge amount

Scenario 1 8% 745,682.10 706,779.31 671,985.45 659,524.15
Scenario 2 16% 1,468,767.77 1,392,141.06 1,323,607.70 1,299,062.72
Scenario 3 18% 1,604,346.34 1,520,646.38 1,445,786.87 1,418,976.21
Scenario 4 25% 2,282,239.15 2,163,173.02 2,056,682.74 2,018,543.62

% Payroll charge amount/ASEB provision
Scenario 1 8% 6 1 -4 -6
Scenario 2 16% 52 50 47 46
Scenario 3 18% 56 54 52 51
Scenario 4 25% 69 68 66 65

Difference Payroll charge amount - ASEB provision
Scenario 1 8% 45,682.10 106,779.31 271,985.45 359,524.15
Scenario 2 16% 768,767.77 792,141.06 923,607.70 999,062.72
Scenario 3 18% 904,346.34 920,646.38 1,045,786.87 1,118,976.21
Scenario 4 25% 1,582,239.15 1,563,173.02 1,656,682.74 1,718,543.62

1 UNWTO Financial report and Audited Financial Statements for the years ended 31 December 2020, 2019 and 2018
2 2020-2021: Financial Situation of the Organization (A/23/5(b) rev.1); 2018-2019: Draft Programme of work and budget of the Organization for 2018-2019 (A/22/10(II))
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 كل سیناریو. ل 2050-2022الرواتب لألعوام  مصاریفتطبیق النسبة المئویة لمتوسط من خالل تم إجراء المقارنة أعاله . 284

عام  285 في  متوسط  2021.  تطبیق  یؤدي  أ)  ،  إلى:  سیناریو  لكل  الرواتب  رقم  مصاریف  مشابھ 1السیناریو  الناتج  المبلغ   :
 %52: المبلغ الناتج أعلى بنسبة  2؛ ب) السیناریو رقم  2021لعام    ةالمعتمد  استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة،  اتلمخصص

ناریو  یورو؛ ج) السی 769,000حوالي ب أعلى أي ، 2021 المعتمدة لعام ،استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة اتمن مخصص
أعلى  أي    ،2021المعتمدة لعام    ،استحقاقات الموظفین بعد انتھاء الخدمة  اتمخصصمن    %56: المبلغ الناتج أعلى بنسبة  3رقم  

استحقاقات الموظفین بعد انتھاء    اتمخصصمن    %69: المبلغ الناتج أعلى بنسبة  4یورو؛ د) السیناریو رقم    904,000حوالي  ب
 یورو. 1،582،000أعلى بحوالي  أي ،2021المعتمدة لعام  ،الخدمة

 الخالصة واالقتراح 

 مصاریف الرواتب موحد لنسبة مئویة من  السنوي  التطبیق  ال)، یُقترح  1. في جمیع السیناریوھات (باستثناء السیناریو رقم  286
وذلك الخدمة،  انتھاء  بعد  الموظفین  استحقاقات  متوسط    عن  أساس  لعلى  المقابلة  المئویة  الرواتبالنسبة  ھذه    مصاریف  عن 

 ). 2050-2021( شملھا التحلیلللسنوات التي  االستحقاقات

عن استحقاقات الموظفین بعد   مصاریف الرواتبالنسبة المئویة ل  تندرج،  1. في جمیع السیناریوھات باستثناء السیناریو رقم  287
. لذلك، ما لم یكن باإلمكان  للمیزانیة العادیةوستتطلب إیرادات إضافیة    المقدّرة،  المیزانیة العادیة  مخصصاتفي    انتھاء الخدمة

بشأن استحقاقات الموظفین بعد انتھاء  لتزامات السنویة والمتراكمة لمنظمة السیاحة العالمیة  االإیجاد مصادر دخل بدیلة للوفاء ب 
 األعضاء في المیزانیة العادیة.  اشتراكاتي إلى زیادة في مستوى ، فإن ھذه الزیادة في االعتمادات ستؤدالخدمة

قدم االقتراح األمثل وموعد التنفیذ المقترح في دورة  وسیُ   ،. یواصل األمین العام دراسة وتحلیل استراتیجیات التمویل المحددة288
 للمجلس التنفیذي من أجل النظر فیھا والموافقة علیھا من قِبل األعضاء.مقبلة 
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 الرصید المتوافر في صندوق رأس المال المتداول والسلفة إلى المیزانیة العامةالمرفق السابع: 

 2021دیسمبر /األول كانون 31 بتاریخالمتوافر في صندوق رأس المال المتداول  الرصید

 

 

 2021كانون األول/دیسمبر  31صندوق رأس المال المتداول بتاریخ  النقدي ورصید المیزانیة العادیة وسلفةالرصید 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working Capital Fund available balance
at 31 December 2021
Euros
Balance at 01/01/2021 4,590,142.87
Movements during the year 
   Additions: 0.00
      New Members 0.00
      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years 0.00

Allocation 0.00
   Less: 0.00
      Members which have left the Organization 0.00
      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions 0.00
Balance at 31/12/2021 4,590,142.87

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2021
Euro

2021 % 2020 %
Approved budget 15,197,000.00 100.00 14,899,000.00 100.00
Budgetary income 14,884,817.35 97.95 11,895,474.20 79.84

Assessed contributions 14,044,230.00 92.41 11,158,456.35 74.89
Amount spent from the allocations approved by the GA 840,587.35 5.53 737,017.85 4.95

Allocation from accumulated surplus - RB 537,017.85 3.53 537,017.85 3.60
Allocation from accumulated surplus - Publications store 200,000.00 1.32 200,000.00 1.34
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 103,569.50 0.68

Budgetary expenditure -13,287,916.59 -87.44 -11,978,449.59 -80.40
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) 0.00 -82,975.39
Arrear contributions receipts in the financial year 1,591,533.97 10.47 1,646,708.37 11.05

0.00 - 0.00WCF advance to the RB
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 2021كانون األول/دیسمبر   31بتاریخ  تكالیف دعم المشاریع وتحركات مشاریع المبادرات للسنة المنتھیة: الثامن المرفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the year ended 31 December 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/12/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2021 1
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2021

PSC and Initiative projects
Project support cost projects 2 929,931.20 -61,414.18 868,517.02 0.00 868,517.02 159,182.82 709,334.20
Initiative projects 3 162,344.09 -26,613.40 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69

PRF-EU Horizon 2020 4 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 -26,613.40 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68

PRF-TECO 5 62,455.93 -26,613.40 35,842.53 0.00 35,842.53 0.00 35,842.53
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:
1

2 DRF Annex III.
3

4 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
5 PRF-TECO (Project reserve fund – Technical Cooperation).

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.

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). 
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 تقاریر الصنادیق الفرعیة : التاسعالمرفق 

 2021كانون األول/دیسمبر  31بتاریخ  المالي بحسب الصنادیق الفرعیةبیان الوضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of financial position by sub-funds
at 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds MDTF

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

26,561,843.70 19,420,299.27 1,154,722.93 222,807.02 110,147.28 -5,916,175.14 41,553,645.06
25,514,208.61 19,075,688.02 1,154,722.93 222,807.02 110,147.28 -5,916,175.14 40,161,398.72
16,674,503.64 11,352,109.09 40,088.27 222,687.71 110,147.28 0.00 28,399,535.99

28,793.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,793.12
3,587,253.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,587,253.43

0.00 6,793,030.65 776,927.18 0.00 0.00 0.00 7,569,957.83
216,833.75 73,354.56 0.00 15.64 0.00 0.00 290,203.95

5,006,824.67 857,193.72 337,707.48 103.67 0.00 -5,916,175.14 285,654.40

1,047,635.09 344,611.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392,246.34
199,641.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,641.46
423,413.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423,413.04

0.00 37,953.48 0.00 0.00 0.00 0.00 37,953.48
166,637.92 243,619.56 0.00 0.00 0.00 0.00 410,257.48
254,774.13 63,038.21 0.00 0.00 0.00 0.00 317,812.34

3,168.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.54

26,561,843.70 19,420,299.27 1,154,722.93 222,807.02 110,147.28 -5,916,175.14 41,553,645.06
42,608,931.73 10,924,996.61 326,898.84 183,484.68 110,147.28 -5,916,175.14 48,238,284.00
8,262,298.59 10,920,928.45 326,898.84 183,484.68 110,147.28 -5,916,175.14 13,887,582.70
1,272,035.12 512,405.23 373.45 3,060.96 0.00 0.00 1,787,874.76

874.83 253,797.22 0.00 0.00 0.00 0.00 254,672.05
542,739.82 4,592.07 0.00 0.00 0.00 0.00 547,331.89

1,207,820.15 9,236,705.31 57,314.87 170,546.17 110,125.00 0.00 10,782,511.50
369,244.31 144,603.12 0.00 0.00 0.00 0.00 513,847.43

4,869,584.36 768,825.50 269,210.52 9,877.55 22.28 -5,916,175.14 1,345.07

34,346,633.14 4,068.16 0.00 0.00 0.00 0.00 34,350,701.30
34,346,633.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,346,633.14

0.00 4,068.16 0.00 0.00 0.00 0.00 4,068.16

-16,047,088.03 8,495,302.66 827,824.09 39,322.34 0.00 0.00 -6,684,638.94
-22,551,574.90 8,495,302.66 827,824.09 39,322.34 0.00 0.00 -13,189,125.81

6,504,486.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,504,486.87
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Accumulated surplus/(deficit)
Reserves

Other non-current liabilities

Net Assets/Equity

Employee benefits

Employee benefits
Advance receipts and deferred liabilities
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities

Transfers payable

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

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals

Non-current assets

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets
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Statement of financial performance by sub-funds
for the year ended 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds MDTF

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,532,760.05 8,321,734.16 587,744.31 129,561.28 0.00 -128,753.89 25,443,045.91
14,612,859.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,612,859.67

4,280.00 6,254,553.62 529,677.50 129,453.83 0.00 0.00 6,917,964.95
289,082.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,082.59

0.00 602,394.63 58,044.69 0.00 0.00 0.00 660,439.32
1,626,537.79 1,464,785.91 22.12 107.45 0.00 -128,753.89 2,962,699.38

18,193,641.89 5,041,994.03 50,972.64 117,792.71 0.00 -128,753.89 23,275,647.38
12,626,281.32 1,839,077.95 50,833.50 116,807.85 0.00 0.00 14,633,000.62

180,498.22 148,499.71 0.00 0.00 0.00 0.00 328,997.93
365,730.35 289,666.12 0.00 580.21 0.00 0.00 655,976.68

1,998,834.07 1,978,830.75 0.00 64.00 0.00 0.00 3,977,728.82
284,791.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,791.60
131,155.51 29,354.21 0.00 0.00 0.00 0.00 160,509.72

2,606,350.82 756,565.29 139.14 340.65 0.00 -128,753.89 3,234,642.01

-1,660,881.84 3,279,740.13 536,771.67 11,768.57 0.00 0.00 2,167,398.53
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Currency exchange differences

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and 

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
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Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 31 December 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/12/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2021 6
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2021

Reserves
Replacement reserve projects  1 1,370,599.80 128,265.32 1,498,865.12 172,714.06 1,326,151.06 44,755.95 1,281,395.11

Infrastructure ICT 2 178,579.79 -1,467.72 177,112.07 32,180.14 144,931.93 0.00 144,931.93
IPSAS 992,020.01 -851,486.09 140,533.92 140,533.92 0.00 0.00 0.00
HQ infrastructure improvement 2 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 44,755.95 155,244.05
RRP Pool 0.00 781,219.13 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13
Athena III 2 0.00 200,000.00 200,000.00 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 -15,114.12 415,478.88 90,058.92 325,419.96 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 -5,429.16 31,949.16 31,949.16 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 67,794.72 -9,684.96 58,109.76 58,109.76 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 -932,137.23 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96
After Service Employee Benefit -31,442,280.73 -932,137.23 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96

Non-Regular Budget projects 4 2,218,443.65 -406,630.04 1,811,813.61 54,372.21 1,757,441.40 239,528.86 1,517,912.54
Publications Store 1,568,534.22 -276,844.51 1,291,689.71 28,793.12 1,262,896.59 94,587.44 1,168,309.15
Affiliate Members Programme of Work 589,738.35 87,276.65 677,015.00 1,964.48 675,050.52 144,941.42 530,109.10
Security at HQ - allocation 88,147.84 -6,038.34 82,109.50 23,614.61 58,494.89 0.00 58,494.89

Miscellaneous project -27,976.76 -211,023.84 -239,000.60 0.00 -239,000.60 0.00 -239,000.60
Miscellaneous reve nue project pool -27,976.76 -215,303.84 -243,280.60 0.00 -243,280.60 0.00 -243,280.60
Provision of ad hoc legal advisory service 5 0.00 4,280.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00

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

3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 To be proposed in the budget proposal 2024/2025 for LGCO
6

Approved by the following decisions/resolutions: i) Headquarters Infraestructure: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1. ii) cloud-based HHRR: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1 iii) Athena III: 
CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1
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 2021 ) 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 

CE/URG: Extraordinary Session Executive Council 

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 

IPSAS: International Public Sector Accounting Standards 
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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 

PBC: Progamme and Budget Committee 

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 

ROME: UNWTO Regional Office for the Middle East 

SAR: Saudi Riyal 

SG: Secretary-General 

STEP: Sustainable Tourism-Eliminating Poverty 

TP: Transfers Payable 

UN: United Nations 

UNDP: United Nations Development Programme 

UNFBN: United Nations Finance and Budget Network 

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees 
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UNJSPF: United Nations Joint Staff Pension Fund 

UNORE: UN Operational Exchange Rate 

UNTFAS: UN Task Force Accounting Standards 

UNWTO: World Tourism Organization 

USD: US 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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	277. تُستخدم الافتراضات المُستمَدّة من التقييم العائد إلى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 في التوقعات في كل تاريخ تقييم مستقبلي. لذلك، لا تعكس التوقعات تحركات السوق حتى تاريخه في عام 2021، أو التغيرات المستقبلية في ظروف السوق، أو التغيرات المستقبلية ...
	278. على مدى الأفق البعيد للتوقعات، يُفترض أن تحقق الأصول عائدًا بنسبة 0.74%، يساوي معدل الخصم على التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. ويُعتبَر عائد الأصول أحد أكبر محرّكات النتائج المالية. يمكن أن تُنتِج عوائد الأصول...
	279. تستند التوقعات إلى نفس الطرق الأكتوارية في التقييم العائد إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.
	البيانات الأكتوارية
	280. أُجري هذا التحليل وفقًا للمبادئ والممارسات الأكتوارية المقبولة عمومًا وقواعد المحاسبة ذات الصلة. تم إعداد الافتراضات الأكتوارية ونموذج التوقعات من قبل خبراء أكتواريين محترفين بشكل مستقل عن منظمة السياحة العالمية.
	استراتيجيات الاشتراكات
	281. تم إعداد النتائج في إطار أربع استراتيجيات للاشتراكات مع مراعاة ما يلي: أ) تعكس جميع الاستراتيجيات الأربع اشتراكاتٍ مُفترَضة قدرها 0.7 مليون يورو في السنة للفترة 2021-2023 على أساس أهداف الميزانية المعلنة لمنظمة السياحة العالمية لتلك السنوات50F50F...
	282. السيناريوهات:
	- في السيناريو رقم 1 (سياسة التمويل الحالية)، يُفترض أن تزيد منظمة السياحة العالمية من الاشتراكات البالغة 0.7 مليون يورو بما يتماشى مع كشوف الرواتب (أي بزيادات نسبتها 1.9% سنويًا) اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا. في هذا السيناريو، يُتوقع في النهاية استنف...
	- في السيناريو رقم 2 (تكلفة خدمة الصندوق فقط)، يُفترض أن تساهم منظمة السياحة العالمية بالقيمة الحالية للاستحقاقات المتوقعة لكل سنة (تكلفة الخدمة) خلال تلك السنة. ومع ذلك، لا يُفترض أن تقوم منظمة السياحة العالمية بتسديد أي مدفوعات إضافية تجاه الالتزاما...
	- في السيناريو رقم 3 (تكلفة خدمة الصندوق زائد 0.2 مليون يورو سنويًا)، يُفترض أن تساهم منظمة السياحة العالمية بالقيمة الحالية للاستحقاقات المتوقعة لكل سنة (تكلفة الخدمة) خلال تلك السنة. بالإضافة إلى ذلك، يُفترض أن تساهم منظمة السياحة العالمية بمبلغ 0.2...
	- في السيناريو رقم 4 (التمويل الكامل المستهدف للالتزام على مدى 30 عامًا)، يفترض أن تساهم منظمة السياحة العالمية بالقيمة الحالية للاستحقاقات المتوقعة لكل سنة (تكلفة الخدمة) خلال تلك السنة. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن تساهم منظمة السياحة العالمية بم...
	283. وصف كل سيناريو:
	- يتطلب السيناريو رقم 1 (سياسة التمويل الحالية) أقل مساهمات نقدية ويتوافق مع الاستراتيجية الحالية لمنظمة السياحة العالمية. ولكن، بموجب هذه السياسة، من المتوقع أن تُستنفد الأصول الحالية في نهاية المطاف بينما تستمر الالتزامات في النمو. وفي النهاية، سيتو...
	- ينطوي السيناريو رقم 2 (تكلفة خدمة الصندوق فقط) على مواءمة المساهمات النقدية مع تكلفة الاستحقاقات المكتسبة. لذلك، يعكس هذا السيناريو التكلفة الحقيقية لتوظيف الموظفين الحاليين في منظمة السياحة العالمية. ولكنْ، بما أنَّ هذا السيناريو لا يستوفي الخصوم ا...
	- السيناريو رقم 3 (تكلفة خدمة الصندوق بالإضافة إلى 0.2 مليون يورو سنويًا) مشابه للسيناريو رقم 2، ولكنه يضيف 0.2 مليون يورو كمدفوعات سنوية تغطي جزءًا من الفائدة على الالتزام الحالي غير الممول. لذلك، فإن هذا السيناريو يؤدي إلى إبطاء النمو في الالتزامات ...
	- السيناريو رقم 4 (التمويل الكامل المستهدف للالتزام على مدى 30 عامًا) هو السيناريو الوحيد من بين السيناريوهات الأربعة الذي يتوقع تحقيق التمويل الكامل للالتزام. ولكنّ هذا السيناريو يحتاج أيضًا إلى أعلى مقدار من المساهمات بين السيناريوهات الأربعة المشمو...
	تأثير مصاريف الرواتب لكل سيناريو مقارنةً بالمخصصات الحالية لاستحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة
	284. تم إجراء المقارنة أعلاه من خلال تطبيق النسبة المئوية لمتوسط مصاريف الرواتب للأعوام 2022-2050 لكل سيناريو.
	285. في عام 2021، يؤدي تطبيق متوسط مصاريف الرواتب لكل سيناريو إلى: أ) السيناريو رقم 1: المبلغ الناتج مشابه لمخصصات استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة، المعتمدة لعام 2021؛ ب) السيناريو رقم 2: المبلغ الناتج أعلى بنسبة 52% من مخصصات استحقاقات الموظفي...
	الخلاصة والاقتراح
	286. في جميع السيناريوهات (باستثناء السيناريو رقم 1)، يُقترح التطبيق السنوي الموحد لنسبة مئوية من مصاريف الرواتب عن استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة، وذلك على أساس متوسط النسبة المئوية المقابلة لمصاريف الرواتب عن هذه الاستحقاقات للسنوات التي شمل...
	287. في جميع السيناريوهات باستثناء السيناريو رقم 1، تندرج النسبة المئوية لمصاريف الرواتب عن استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة في مخصصات الميزانية العادية المقدّرة، وستتطلب إيرادات إضافية للميزانية العادية. لذلك، ما لم يكن بالإمكان إيجاد مصادر دخل ب...
	288. يواصل الأمين العام دراسة وتحليل استراتيجيات التمويل المحددة، وسيُقدم الاقتراح الأمثل وموعد التنفيذ المقترح في دورة مقبلة للمجلس التنفيذي من أجل النظر فيها والموافقة عليها من قِبل الأعضاء.
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	المرفق العاشر: الاحتياطي وغيره والمشاريع غير المدرجة في الميزانية العادية ضمن تحرّكات الصندوق العام للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021





