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 تقرير األمين العام 

 الجزء الثالث:  المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 تقرير الفريق العامل المعني بمراجعة إجراء تعديل النظام األساسي)و( 

  الخلفية .أوال

إلى األمين العام تشكيل فريٍق عامل يتألف من الدول األعضاء،  (XXI)662طلبت الجمعية العامة بموجب القرار   3.

 باإلضافةاألساسي  النظام لتعديل حاليا   المعمول به اإلجراء تناط به مراجعة، بحيث مسؤولية المجلس التنفيذيتحت ويقع 

 .قرار لى الدورة المقبلة للجمعية العامة إلإه إحالتمن النظام األساسي بغرض  11نص تعديل المادة  إعدادإلى 

وإثر هذا الطلب، باشرت األمانة عبر برنامج الشؤون القانونية والعقود إجراء تحليٍل شامٍل ودقيق للنظام األساسي   6.

اإلنعقاد واإلتفاق على منهجيٍة  للوضع القانوني في وكاالت ومنظمات دولية أخرى قبل دعوة الفريق العامل إلىكذلك و

 .11وخطة عمل ملموسة يُعَمل بمقتضاها بغية ضمان أداء المهمة المسندة والمتمثلة بتعديل المادة 

ولقد أعرب األعضاء التالي ذكرهم عن إهتمامهم بالمشاركة في الفريق العامل، وهم: األرجنتين، كوستاريكا،   1.

القانونية الديمقراطية، مصر، الهند، المغرب، بيرو، الفلبين، سلوفاكيا، وإسبانيا. أما مدير برنامج الشؤون  الكونغو جمهورية

 .الفريق العامل مقّرروالعقود فيضطلع بدور 

   والية الفريق العامل وأولوياته .ثانيا

ت التي ال تاال بننتظار وعالوة  على المهمة المذكورة آنفا ، بحث الفريق العامل في إمكانية النظر بوضع التعديال  4.

 .بغرض تقديم بعض التوصيات تصديقال

.5 أما أولويات الفريق العامل فكانت التالية: 

 وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى؛دساتير  تعديل تحليل ومراجعة إجراءات (أ )

في منظمة السياحة دراسة كافة الخيارات والمقترحات الرامية إلى تحسين إجراء تعديل النظام األساسي  (ب )

 ؛عالميةال

 ؛ينظر فيهكي ل إقتراٍح يُرفع إلى المجلس التنفيذي صيغة إجراء نقاش والتوصل إلى إتفاق بشأن (ج )
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من أجل اإلتفاق على التعديالت التي ستدخل حيّا  تصديقمباشرة تحليل التعديالت التي ال تاال بننتظار ال (د )

ثلثْي  تصديق، وتلك التي ستظل بحاجة إلى صيغتها الجديدةب 11النفاذ على الفور بمجّرد بدء سريان المادة 

  .األعضاء

اإلنترنت، فضال  عن تبادل العديد من اإلسهامات واألفكار  طريق ومنذ تأسيسه، عقد الفريق العامل إجتماعين عن  2.

 واآلراء بواسطة البريد اإللكتروني:

. ونوقشت خالل هذا اإلجتماع 6035تشرين الثاني/نوفمبر  5وعقد الفريق العامل إجتماعه األول في  (أ )

، واإلطار الامني المتوقّع إلتمام المهمة المسندة إليه(، فيما وظائفإختصاصات الفريق العامل )الوالية، التشكيلة، ال

حسين أجريت في الوقت عينه أولى المداوالت بشأن تحليل الوضع الراهن إلجراء التعديل والخيارات المتاحة لت

 .الوضع وفقا  لوالية الجمعية العامة

. ورّكات النقاشات على إتخاذ 6035كانون األول/ديسمبر  31أما اإلجتماع الثاني للفريق العامل، فُعقد في  (ب )

ووضع اللمسات  11قرار بشأن اإلجراء الجديد الذي سيتم إقتراحه، باإلضافة إلى تنقيح الصيغة الجديدة للمادة 

  .األخيرة عليها

   33لصيغة المقترحة للمادة ا .ثالثا

.7 ( على النحو اآلتي:سار( وبالصيغة المعّدلة المتفق عليها )إلى اليمينبصيغته الحالية )إلى الي 11يرد نص المادة  

 النص الجديد المقترح الحالي نصال

يُحال أيُّ تعديٍل مقترح لهذا النظام األساسي ومرفقه إلى  .3

األعضاء الفاعلين قبل األمين العام الذي يعّممه على 

كي ستة أشهر على األقل من تاريخ رفعه إلى الجمعية ل

 تنظر فيه.

 تعديل من قبل الجمعية بغالبية ثلثْي األعضاء يُعتمد أيّ  .6

 الفاعلين الحاضرين والمصّوتين.

يدخل أيُّ تعديل حيّا النفاذ بالنسبة لكافة األعضاء متى  .1

 الموافقةبأخطر ثلثا الدول األعضاء الحكومة الوديعة 

 .هذا التعديلعلى 

يُحال أيُّ تعديٍل مقترح لهذا النظام األساسي ومرفقه إلى  .3

األمين العام الذي يعّممه على األعضاء الفاعلين قبل 

كي عه إلى الجمعية لستة أشهر على األقل من تاريخ رف

 تنظر فيه.

غالبية ثلثْي بتعديل ويُعتمد  الجمعية على أيّ  تصّوت .6

 الفاعلين الحاضرين والمصّوتين. األعضاء

في يدخل أيُّ تعديل حيّا النفاذ بالنسبة لكافة األعضاء  .1

غضون ثالثة أشهر على إعتماد  من قبل الجمعية، ما 

لم ينص القرار الذي إعتُمد بموجبه على وجوب تطبيق 

 .4اإلجراء الملحوظ في الفقرة 

، إن أّي تعديل للمواد 1بصرف النظر عن أحكام الفقرة  .4

 15أو  11، 61، 65، 61، 34، 9، 7، 2، 5، 4

للنظام األساسي أو لقواعد التمويل، أو أّي تعديل 

ينطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة أو 

إذا  –الدول األعضاء  إلتااماتها أو في حقوق وتهيكلي

يدخل على الفور حيّا النفاذ  –ه الجمعية العامة تحّددما 

بالنسبة لكافة األعضاء حالما يخطر ثلثا الدول األعضاء 

. كما يجوز هذا التعديلعلى  الموافقةالوديعة ب الحكومة

لدول األعضاء ل ا  نهائي موعدا  د تحدّ  أن للجمعية العامة

 .إلخطار عن موافقتها على التعديل المعنيل
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  مسّوغات الصيغة الجديدة المقترحة من قبل الفريق العامل .رابعا

 بالسرعة المطلوبةتكيّف مع اإلرادة الفعلية ألجهزتها اللمنظمة لطول عملية تعديل النظام األساسي ال يتيح .ألف 

تستغرق عملية التصديق على تعديالت النظام األساسي وقواعد التمويل وقتا  طويال  للغاية: فمن أصل عشرة   1.

عاما  للحصول على  69تعديالت إعتمدتها الجمعية العامة، دخل تعديٌل واحٌد فقط حيّا التنفيذ، فيما إستغرقت العملية 

 .التصديق المطلوب من ثلثْي الدول األعضاء

وال يتيح بطء وتيرة التصديق على التعديالت للمنظمة التكيّف مع اإلرادة الفعلية ألعضائها بالسرعة المطلوبة. إلى   9.

البيايتا إلى اليورو(،  ذلك، حدا هذا األمر بالمنظمة إلى إعتماد بعض التعديالت بصورٍة مؤقتة )على غرار تغيير العملة من

 .وهي ممارسةٌ تتنافى والنظام األساسي، ولكن ما كانت المنظمة لتكون قادرة  على العمل بغير ذلك

واجهت وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى مشاكل مماثلة ونظرت فيها األمم المتحدة في غير   30.

 األمم منظمة ن بدائل مؤقتة. إاّل أن بعض وكاالت األمم المتحدة، على غرارمناسبة، بيد أن جلَّ ما ُوِجد لحلّها هو عبارة ع

الاراعية، إعتمدت نهجا   للتنمية الدولي والصندوق الصناعية للتنمية المتحدة األمم والثقافة ومنظمة والعلم للتربية المتحدة

جديدة لألعضاء وال تطال رات على إلتاامات يغيالت نطويأكثر مرونة في عملية تعديل ميثاقها التأسيسي، والسيّما حين ال ت

 .الركائا األساسية األخرى للمنظمة

  حلٌّ مزدوج يوفّر المرونة ويضمن في الوقت عينه األمن القانوني واإلستقرار في تطوير النصوص األساسية للمنظمة.باء 

المنظمات الدولية األخرى ووكاالت عقب إستعراض التحليل الُمَعّد من قبل األمانة بشأن إجراءات التعديل في   33.

 األمم منظومة األمم المتحدة، وقع فورا  خيار الدول األعضاء المشاركة في الفريق العامل على النظام الذي تتّبعه منظمة

والعلم )اليونسكو(، حيث أن التعديالت التي تنطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة أو إلتاامات  للتربية المتحدة

ديدة بالنسبة للدول األعضاء هي التي تستدعي تصديق الثلثين، في حين أن كافة التعديالت األخرى تدخل فورا  حيّا النفاذ ج

 .متى إعتُمدت، ما لم ينص مجلس اإلدراة على خالف ذلك

عديالت التي وفي حالة منظمة السياحة العالمية، تلحظ المادة الجديدة إجراءين: إجراء أكثر مرونة تدخل بموجبه الت  36.

إلتاامات جديدة للدول األعضاء حيّا التنفيذ  على ال تنطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة و/أو هيكليتها أو

فورا  بعد ثالثة أشهر على إعتمادها من قبل الجمعية )ُوضعت فترة ثالثة أشهر إلضفاء المايد من التيقّن القانوني على 

هة الوديعة لإلخطار عن التعديالت، وكذلك لإلجراءات الداخلية على غرار ترجمة النصوص، العملية، ما يتيح الوقت للج

واإلجراءات الداخلية، عند اإلقتضاء، من جانب الدول األعضاء، إلخ.(، وإجراء ثاٍن ال ياال يقتضي تصديق الثلثين في 

 .يتها أو على إلتاامات جديدة للدول األعضاءحالة التعديالت التي تنطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة وهيكل

لموعٍد نهائي لكي  ةوبالنسبة لإلجراء الثاني، تبقي الصيغة المقترحة الباب مفتوحا  أمام إمكانية تحديد الجمعية العام  31.

تقوم الدول األعضاء بالتصديق، آخذة  بعين اإلعتبار طبيعة التعديل وخصائص عملية التصديق )بما في ذلك الظروف 

 .السياسية واإلجتماعية( على حدٍّ سواء. وعند إنقضاء المهلة الامنية، يُعتبر التعديل المعني الغيا  ما لم يبلغ تصديق الثلثين

بة لكال اإلجراءين، قّرر الفريق العامل أنّه ولكي يُعتمد أّي تعديل، ال بّد من أن تصّوت الجمعية العامة وختاما ، وبالنس  34.

عليه وأن توافق عليه غالية الثلثين من األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصّوتين. وعلّل أعضاء الفريق العامل ذلك معتبرين 

شأنها أن تضمن إلتااما  أقوى من جانب الدول األعضاء، ما يّشكل تاليا  أن التصويت يقتضي درجة  أعلى من اإلنخراط من 

 .عملية  أنسب لصنع القرار في ما يتعلق بالتعديالت

  تصديقالتعديالت التي ال تزال بإنتظار ال .خامسا

، بغرض إعداد تصديقال بننتظار تاال ال التي يقوم الفريق العامل في الوقت الراهن بتحليل ومراجعة التعديالت  35.

إقتراح يتضمن قائمة  بكافة التعديالت العالقة والتي ستصبح سارية المفعول عند دخول إجراء التعديل الجديد حيّا النفاذ 

)وبصورٍة أساسية تلك التعديالت التي ال تنطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة وهيكليتها أو على إلتاامات 

الدورة الرابعة بعد المئة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وإقرارها قبل إنعقاد جديدة للدول األعضاء(، بحيث ستُرفع إلى 

 .الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
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غير أنّه من األهمية بمكان اإلشارة إلى أنّه وحتى ولو وافقت الجمعية العامة على إقتراح الفريق العامل وإعتمدت   32.

إجراء تعديل جديد، سيشّكل ذلك تعديال  للنظام األساسي نفسه، ما يعني أنّه سيظل بحاجة إلى تصديق ثلثي الدول األعضاء 

 .من النظام األساسي 11الية للمادة لكي يدخل حيّا التنفيذ، وفقا  للصيغة الح

ولقد إتّفق الفريق العامل على أنّه ال ينبغي إّدخار أّي جهد في سبيل تسريع وتيرة عملية التصديق على هذا التعديل   37.

بصورٍة خاصة فور إعتماد  من قبل الجمعية العامة. فمن جهٍة، تدعو الحاجة إلى المايد من اإلرشاد والدعم من جانب 

إلى الدول األعضاء خالل عملية التصديق )وهذا ما باشرت األمانة القيام به منذ إنعقاد الدورة األخيرة للجمعية العامة األمانة 

في لجهود امن خالل البرامج اإلقليمية(، ومن جهٍة ثانية، أشار الفريق العامل إلى أنّه ال بّد من بذل الدول األعضاء أنفسها 

 .إلجتماعات النظامية أو سواها من اإلجتماعاتالمناصرة والدعوة خالل امجال 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .سادسا

.31 أن:إلى  مدعو  المجلس التنفيذي  

 سعيا  األساسي وقواعد التمويل  النظام تعديل إجراء بمراجعة يحيط علما  بأنشطة الفريق العامل المعني (أ )

 ؛A/RES/662(XXI)من النظام األساسي، على النحو المبيّن في القرار  11تعديل المادة المتصلة بهداف األتحقيق ل

ويوافق على النص المقترح قبل إنعقاد الدورة  11يقّر اإلقتراح الذي تقّدم به الفريق العامل لتعديل المادة و (ب )

 ؛الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

األعضاء الفاعلين قبل رفعه إلى الجمعية  األمين العام ليباشر تعميمه على ىويحيل التعديل الحالي المقترح إل (ج )

  ؛( من النظام األساسي3)11العامة لكي تنظر فيه، عمال  بما تنص عليه المادة 

ويشكر الفريق العامل على ما قام به من عمل ويشّجعه على مواصلة العمل على التوصيات بشأن التعديالت  (د )

والتي ستصبح سارية المفعول فور دخول إجراء التعديل الجديد حيّا النفاذ، على أن  تصديقبننتظار الالتي ال تاال 

يُصار إلى رفعها إلى الدورة الرابعة بعد المئة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها وإلى الدورة الثانية والعشرين للجمعية 

 العامة لمنظمة السياحة العالمية إلعتمادها.
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Annex I.  List of amendments to the Statutes and the Financing Rules adopted by the General 
Assembly that have not yet come to force in accordance with Article 33 of the Statutes  

 

 The following amendments adopted by the General Assembly since the creation of the UNWTO 1.
have not, to date, been ratified by two-thirds of the member States and thus have not entered into force 
in accordance with Article 33(3) of UNWTO’s Statutes.  

 The amendments are presented following the chronological order of their adoption by the General 2.
Assembly. Those that are applied, by decision of the General Assembly, on a provisional basis pending 
their entry into force are reproduced below in italics: 

A. Amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
third session, Torremolinos, September 1979 [resolution 61(III)] the application of which is 
provisional, pending its entry into force: 

"The Members of the Organization shall pay their contribution in the first month of the financial year for 
which it is due. Members shall be notified of the amount of their contribution, as determined by the 
Assembly, six months before the beginning of financial years in which the General Assembly is held and 
two months before the beginning of the other financial years. However, the Council may approve 
justified cases of arrears due to different financial years existing in different countries." 
 

B. Amendment to Paragraph 13 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
fourth session, Rome, September 1981 [resolution 92(IV)]: 

"(a)  A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the 
Organization's expenditure may not be elected to the Executive Council or hold offices within the organs 
of the General Assembly. 
 
(b) A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the 
Organization's expenditure and which has failed to explain the nature of the circumstances surrounding 
its failure to pay and to indicate the measures to be taken to settle its arrears shall pay a compensatory 
amount equal to two per cent of its arrears, in addition to said arrears.  

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

C. Amendment to Article 37 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session, 
Rome, September 1981 [resolution 93(IV)] the application of which is provisional, pending its 
entry into force: 

"1.  These Statutes and any declarations accepting the obligations of membership shall be deposited 
with the Government of Spain. 
 
"2.  The Government of Spain shall inform all States so entitled of the receipt of the declarations 
referred to in paragraph 1 and of the notification in accordance with the provisions of Articles 33 and 35, 
and of the date of entry into force of amendments to these Statutes." 
 

mailto:omt@unwto.org


CE/103/7(f) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

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

6 

D. Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fifth session, 
New Delhi, October 1983 [resolution 134(V)] modified at the twelfth session, Istanbul, October 
1997 [resolution 365(XII)] the application of which is provisional, pending its entry into force: 

"1bis. The host State of the Headquarters of the Organization shall have a permanent additional seat on 
the Executive Council, which shall be unaffected by the procedure laid down in paragraph 1 above 
concerning the geographical distribution of Council seats." 
 

E. Amendment to Article 15 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventh 
session, Madrid, September-October 1987 [resolution 208(VII)]: 

"1.  The term of elected Members shall be four years. Election for one-half of the membership of the 
Council shall be held every two years. 
 
2.  The terms of office of the Members of the Council shall not be immediately renewable upon 
expiration unless an immediate renewed membership is essential to safeguard a fair and equitable 
geographical distribution. In such a case, the admissibility of the request for renewal shall be obtained 
from a majority of Full Members present and voting." 
 

F. Amendment to Paragraph 4 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
fourteenth session, Seoul / Osaka, 24-29 September 2001 [resolution 422(XIV)] the application of 
which is provisional, pending its entry into force: 

"The budget shall be formulated in euros. The currency used for payment of contributions shall be the 
euro or any other currency or combination of currencies stipulated by the Assembly. This shall not 
preclude acceptance by the Secretary-General, the extent authorized by the Assembly, of other 
currencies in payment of Members' contributions." 

 
G. Amendment to Article 1 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 

session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“The World Tourism Organization, hereinafter referred to as “the Organization”, is hereby established as 
an international organization of intergovernmental character. It is a specialized agency of the United 
Nations.” 

 
H. Amendment to Article 4 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 

session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“Membership of the Organization shall be open to: 
 

(a) Full Members  
 

(b) Associate Members”  
 
I. Amendment to Article 5 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 

session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  Full membership of the Organization shall be open to all sovereign States that are members of 
the United Nations. 
 
2. Such States may become Full Members of the Organization if their candidatures are approved by 

mailto:omt@unwto.org


CE/103/7(f) 

 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السياحة العالمية   
 

 

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

7 

the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that 
said majority is a majority of the Full Members of the Organization.  
 
3. States that have withdrawn from the Organization in accordance with the provisions of Article 35 
shall have the right to become Full Members of the Organization again, without requirement of vote, on 
formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of 
membership.”  

 
J. Amendment to Article 6 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 

session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  Territories already holding associate membership on 24 October 2003 shall maintain the status, 
rights and obligations belonging to them as at such date. The list of such territories is annexed to these 
Statutes. 
 
2. Members enjoying the status of Affiliates, up to at the date of entry into force of the Amendments 
to the present Statutes adopted on 29 November 2005 shall become as of right Associate Members at 
that date.  
 
3. Associate membership of the Organization shall be open to intergovernmental and non-
governmental organizations, tourism bodies without political competence subordinate to territorial 
entities, professional and labour organizations, academic, educational, vocation training and research 
institutions and to commercial enterprises and associations whose activities are related to the aims of 
the Organization or fall within its competence. The participation of Associate Members in the work of the 
Organization shall be of a technical nature, with decisions and votes being the exclusive prerogative of 
the Full Member.  
 
4. Such entities may become Associate Members of the Organization provided that their requests 
for membership are presented in writing to the Secretary-General and that the candidature is approved 
by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided 
that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. Except in the cases of 
international organizations, the candidatures of the entities mentioned in paragraph 3 above shall be 
introduced by the United Nations member State on whose territory their headquarters is located.  
 
5. The General Assembly shall abstain from considering the candidature of such entities if their 
headquarters is located in a territory that is the subject of a dispute, of sovereignty or other, before the 
United Nations, or if their activity is related to such a territory, unless no Full Member objects to the 
introduction of the candidature of said entity or to its admission to the Organization.”  

 
K. Amendment to Article 7 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 

session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  A Committee of Associate Members shall be constituted which shall establish its own rules and 
submit them to the Assembly for approval by a majority of two-thirds of the Full Members present and 
voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. The Committee 
may be represented at meetings of the Organization’s organs. 
 
2.  The Committee of Associate Members shall be composed of three boards: 
 

(a) a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence 
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subordinate to territorial entities;  
 

(b) an education board composed of academic, educational, vocational training and research 
institutions; and  

 
(c) a professional board composed of all the other Associate Members.  

 
Intergovernmental and non-governmental organizations may participate in whichever board or 

boards correspond to their competences.” 
 

L. Amendment to Article 9 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  The Assembly is the supreme organ of the Organization and shall be composed of delegates 
representing Full Members. 
 
2. At each session of the Assembly each Full Member shall be represented by not more than five 
delegates, one of whom shall be designated by the Member as Chief Delegate.  
 
3. Associate Members as of 24 October 2003, the list of which is annexed to the present Statutes, 
shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be designated as Chief 
Delegate. These delegates may participate, without the right to vote, in the work of the Assembly. They 
shall have the right to speak but may not participate in decision-making.  
 
4. The Committee of Associate Members may designate three spokespersons, one representing 
the board of destinations, one representing the professional board and the other representing the 
education board, who shall participate in the work of the Assembly, without the right to vote. Each 
Associate Member may designate one observer, who may attend the deliberations of the Assembly.”  
 

M. Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“1.  The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly in the ratio of one Member for 
every five Full Members, in accordance with the Rules of Procedure laid down by the Assembly, with a 
view to achieving a fair and equitable geographical distribution. 
 
2.  Associate Members as of 24 October 2003 may have a spokesperson who may participate, 
without the right to vote, in the work of the Council. Such spokesperson may not participate in decision-
making. 
 
3.  The three spokespersons of the Committee of Associate Members may participate, without the 
right to vote, in the work of the Council. Such spokespersons may not participate in decision-making.” 
 

N. Amendment to Paragraph 14 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
sixteenth session, Dakar, October-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“In calculating the assessments of Associate Members, account shall be taken of the different bases of 
their membership and the limited rights they enjoy within the Organization.” 
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O. Amendment to Article 22 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, Dakar, November-December 2005 [resolution 512(XVI)]: 

“The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members present and voting 
in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four years. His appointment shall 
be renewable only once.” 
 

P. Amendment to Article 38 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventeenth 
session, Cartagena de Indias, November 2007 [resolution 521(XVII)]: 

"The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish."  
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Annex II.  List of adopted amendments to the Statutes and the Financing Rules that have not yet 
come to force and number of ratifications received to date 

 
 

Resolution Date of Adoption Article Ratified By Pending In force 

A/RES/61 (III) September 1979 
Paragraph 12 

Financing Rules 
95 9 

Provisional 
Application 

A/RES/92 (IV) 25 September 1981 
Paragraph 13 

Financing Rules 
83 21 No 

A/RES/93 (IV) 25 September 1981 Article 37 Statutes 87 17 
Provisional 
Application 

A/RES/134 (V) 14 October 1983 Article 14 Statutes 99 5 
Provisional 
Application 

A/RES/208 (VII) 1 October 1987 Article 15 Statutes 68 36 No 

A/RES/422 (XIV) 29 September 2001 
Paragraph 4 

Financing Rules 
43  61 

Provisional 
Application 

A/RES/511 (XVI) 

2 December 2005 

Article 1 Statutes 

17 87 No 

Article 4 Statutes 

Article 5 Statutes 

Article 6 Statutes 

Article 7 Statutes 

Article 9 Statutes 

Article 14 Statutes 

Paragraph 14 
Financing Rules 

A/RES/512 (XVI) Article 22 Statutes 18 86 No 

A/RES/521 
(XVII) 

29 November 2007 Article 38 Statutes 56 48 No 
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