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 جمعية العامةال
 الحادية والعشرونالدورة 
 1122 سبتمبر/أيلول 21-21،  كولومبيا، مديين

 من جدول األعمال المؤقت )ب(4البند 

 
 

 

 العضوية في المنظمة
 

 من النظام األساسي 43)ب( تعليق العضوية وفقًا للمادة 

 من قواعد التمويل 34المؤقت من تطبيق الفقرة  وطلبات اإلعفاء

 مقدِّمة أوال. 

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي )أنظر الملحق  24من النظام األساسي والفقرة  44أحكام الماّدة  تعتبر .2

على العضو المشارك الواردة أسماؤهم أدناه، و 11على األعضاء الفاعلين الـ سارية ،1124حزيران/يونيو  42بتاريخ  ،(2

أروبا. وقد ُحِرَم هؤالء األعضاء من امتيازات األعضاء المقّدمة على شكل خدمات باإلضافة إلى حّق التصويت في الجمعية 

 والمجلس. 

    

 اإلشتراكات المتأّخرة

34الفقرة  األعضاء الفاعلون 43الماّدة     

    

 السنوات

مجموع 

 السنوات 

 المجموع

 يورو     

      

-X X 81-87, 89 أفغانستان

08,10,12,14 

30 703,988.77 

 X X 78-84,02,10 9 331,715.05 البحرين

 جمهورية أفريقيا الوسطى
X X 06-14 9 

 

203,838.00 

 X  12-14 3 76,226.56 جمهورية تشاد

 X X 03-14 12 258,751.00 دجيبوتي

-X X 94-05,08 جمهورية غامبيا

10,13,14 

16 303,126.15 

 X  13-14 2 61,665.00 جمهورية غانا

 X X 92-96,99-14 21 450,026.55 غينيا بيساو

 X X 95-10,12-14 19 445,852.89 قيرغيزستان

 X  12-14 3 76,233.00 ليبريا

 X X 11-14  4 99,007.99 مالوي

 X  13-14 2 51,390.00 مالي

 X X 77-05,13,14 31 685,313.10 موريتانيا

 X X 10,12,14 4 69,825.75 تانباكس

 X X 08-14 7 169,838.00 بابوا غينيا الجديدة

 X X 86-14 29 597,813.65 سان تومي وبرينسيبي

 X X 80-00,03-14 33 744,590.12 سييرا ليون
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 السودان
X X 

84-86,89-03 

06-08,13,14 
23 498,087.92 

 X  12-14 3 182,956.00 الجمهورية العربية السورية

 X  12-13 2 63,095.00 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  

 X X 95-98,00-12 17 504,066.40 تركمانستان

 X X 10-14 5 100,732,00 فانواتو

 6.601.737,37 :المجموع

ل .1 رات عن الفترة  تسجِّ ، ويصل مجموع هذه المتأخرات إلى 2891-2892اإلمارات العربية المتحدِّة متأخِّ

رات في وقٍت قصير. 229141418  يورو. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية المتأخِّ

ة قائمة علىالُمرفق الثاني بهذه الوثيقة  يعرض .4 لتعليق حقوق  نبأسماء األعضاء الذين قد يتعرضو الجمعية العامَّ

ة بهم، وفقا  لما تلحظه المادَّة   .1128ساسي. ويصب  هذا التطبيق نافذا  في من النظام األ 44وامتيازات العضوية الخاصَّ

 من قواعد التمويل المرفقة به 34من النظام األساسي والفقرة  43اإلعفاء المؤقت من تطبيق أحكام المادة  ثانيا. 

المعلومات الواردة في المرفقين األول والثاني الجمعية العامة من البّت في هذه المسألة وفق ا للقرار ستمكن  .4

121(VII). 

-14قدَّم األعضاء المذكورون أدناه إلى الجمعية العامة في دورتها العشرين )شالالت فيكتوريا، زامبيا/زمبابوي،  .2

. وقد 24( خططا  لتسديد اشتراكاتهم المتأّخرة بالتقسيط، وطلبوا إعفاءهم من تطبيق أحكام الفقرة 1124آب/أغسطس  18

 لألعضاء المذكورين بشرطين اثنين، هما: وافقت الجمعية العامة على من  اإلعفاء المؤقت

السنة السابقة النعقاد دورة الجمعية العامة التي تجري فيها  عنعليهم  ةالمستحق اتدفع االشتراكب فوراً  القيام (أ )

 مراجعة قضيتهم؛

 المتأّخرات. لتسديدبالخطة المتّفق عليها  الصارمالتقيّد  (ب )

  أعضاء فاعلون

 بوركينا فاسو

 كوت ديفوار )**(

 مهورية الكونغو الديمقراطيةج

 النيجر

 أوغندا

 

 أعضاء منتسبون

 CTI Nordesteمؤسسة 

 )*( UFTAA -االتحاد العالمي لرابطات وكالء السفر 

 

 )*(
ة باالتحاد العالمي لرابطات وكالء السفر )  ، ولم يعد 1122( في حزيران/يونيو UFTAAاستُكِملَت خطة السداد الخاصَّ

ا ألحكا  من النظام األساسي. 44من قواعد التمويل أو المادة  24م الفقرة االتحاد خاضع 
)**(
ة بها بالكامل في نيسان/أبريل   ، ولم تعد خاضعة ألحكام 1122أنجزت جمهورية كوت ديفوار خطة السداد الخاصَّ

 من النظام األساسي. 44من قواعد التمويل أو المادة  24الفقرة 

 

 في دورته الثامنة والتسعينأقر المجلس التنفيذي خطط السداد 

 

قّدم األعضاء الفاعلون بوروندي ومدغشقر خطط ا لتسديد المتأخرات المترتبة عليهم إلى الدورة الثامنة والتسعين  .8

للمصادقة عليها من قبل الجمعية العامة في دورتها الحادية والعشرين. غير أنَّ  [CE/DEC/10(XCVIII)]للمجلس التنفيذي 

هذا في خطط السداد الخاّصة بهما.  1122و 1124لم يلتزم بالشروط المنصوص عليها للعامين  دي أو مدغشقربورونأيّا  من 

لمتأخراته،  ( خطة سدادInstituto de Turismo Responsableوقد قدَّم العضو المنتسب "معهد السياحة المسؤولة" )

ة، مع الع  لم بأنَّ شروط هذه الخطة لم تُستَوفى بعد حتى تاريخه.تبقى رهن ا بمصادقة الدورة الحالية للجمعية العامَّ

ة، لالطالع والموافقة، خطة سداٍد تمتد على  .1 يقدِّم العضو الفاعل ساو تومي وبرينسيب إلى الدورة الحالية للجمعية العامَّ

ا لتغطية المتأخرات المترتبة عليه بقيمة إجمالية تبلغ  . يُذَكر أنَّ 1122من العام  يورو، وذلك ابتداء   599,313.65ثالثين عام 
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. كذلك، يرفع العضو الحاليةساو تومي وبرنسيب قد التزم بالشروط المنصوص عليها في خطة سداده والمتصلة بالسنة 

" خطة سداٍد مّدتها أربع سنوات لتسديد االشتراكات المستحقة عليه Camara de Turismo de Cabo Verdeالمنتسب "

 وهي تغطي كل االشتراكات غير المدفوعة حتى اآلن بما في ذلك اشتراكات السنة الحالية. يورو، 21111بقيمٍة إجمالية تبلغ 

التي يطلبون فيها اإلعفاء المؤقت من تطبيق و كّل المراسالت الواردة من األعضاء بعد تاريخ هذه الوثيقة، ستُرفَع .9

 المناسبة التي ستُحالالتوصيات  بوضعالمجلس  يها. وسيقوممن قواعد التمويل، إلى الدورة الحالية للنظر ف 24أحكام الفقرة 

ةطلبات األعضاء إلى جانب ة تُرفق بهذه الوثيقة لكي تتمكَّن الجمعية من اعتماد  ، إلى الجمعيّة العامَّ ضمن إضافة خاصَّ

 القرار المناسب.

 لسداد المتأخرات المترتبة عليهم الجدول الوارد أدناه مدى تقيّد األعضاء الذين تّم االتفاق معهم على خططٍ  يبيّن .8

 .  (XIX)299بالتقسيط، بالشروط الموضوعة من قبل الجمعية في قرارها 

 (A/RES/616(XX))القرار  34مؤقتا من تطبيق أحكام الفقرة  أعضاء منحوا إعفاءً 

 االلتزام بالشروط التي وضعتها الجمعية العامة

 1122آذار/مارس  42الوضع في 
 

التي وضعتها الجمعية العامةالشروط     

التسديد في السنة التي أقرت   

 فيها الجمعية/المجلس الخطة
 تقيد صارم بخطة التسديد

   المتفق عليها

 أعضاء فاعلون
 خطة تسديد

 المتأخرات

 المدفوعات المسددة  

 الدفعة السنوية اشتراك السنة  

   من المتأخرات

 بوليفيا
داء  سنوات ابت 21بعد 

1119من   
 نعم 2007

 نعم نعم 2008-2014

 كال كال 2015

 بوركينا فاسو
سنوات ابتداء  من  4بعد 

1124 
 كال كال 2015-2013 كال 2013

 بوروندي

 

 

ابتداء  من سنة  41بعد 

1124 
 جزء 1124

1124 

1122 

 نعم

 كال

 جزء

 كال

 كمبوديا
سنة ابتداء  من  41بعد 

1118 
1122-1118 نعم 2006 عمن   نعم 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
سنة ابتداء  من  11بعد 

1124 
 نعم 1124

2014-2015 
 كال كال

      

 العراق
سنة ابتداء  من  12بعد 

1124 
 كال كال 2015-2014 نعم 1124

 غينيا

 

سنة ابتداء  من  22بعد 

1121 
 نعم 2011

1121-1124  

1124-1122  

 نعم

 كال

 نعم

 كال

يمقراطية جمهورية الو الد

 الشعبية

سنوات ابتداء   12بعد 

1112من   
1122-1112 نعم 2005  نعم نعم 

 مدغشقر
سنوات ابتداء  من  4بعد 

1124  
 كال 1124

1124 

1122 

 كال

 كال

 جزء

 كال

 نيكاراغوا 
سنوات ابتداء   21بعد 

1121من   
 نعم 2010

1121-1122  نعم نعم 

   

 النيجر

 

سنة ابتداء  من  41بعد 

1124 
1122-1124 نعم 1124  كال كال 

 توغو
سنوات ابتداء   21بعد 

1118من   
 نعم 2009

1118-1124  

1124-1122  

 نعم

 كال

 نعم

 كال

 أوغندا
سنة ابتداء  من  22بعد 

1124 
 جزء 2013

1124 

1124 

1122 

 نعم

 نعم

 كال

 نعم

 جزء

 كال
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 أوروغواي
سنة ابتداء  من  22بعد 

1111 
 نعم 2007

1111-1124  نعم نعم 

 كال كال 1122

 (2اليمن )
سنة ابتداء  من  24بعد 

1112 
 نعم 1999

1111-1124  

1124-1122  

 نعم

 كال

 نعم

 كال

 مالحظات:

، أنه سيتم اتخاذ كل التدابير الالزمة لالتفاق على خطة سداد 1118أيار/مايو  24: أكد وزير السياحة اليمني، في رسالة مؤرخة اليمن (2

المترتبة على ما كان يعرف  2898-2818تغطي اشتراكات السنوات الحالية، وأن الخطة الجديدة س لخطةجديدة عند انتهاء مّدة ا

 بجمهورية اليمن الشعبية.
 

( و"االتحاد المشترك بين الدول لنقابات IH&RAلم يلتزم العضوان المنتسبان "الرابطة الدولية للفنادق والمطاعم" ) .21

ة بهما.FISAVETفريقيا" )وكاالت السفر والسياحة في غرب ووسط أ  ( بالشروط المنصوص عليها في خطط السداد الخاصَّ

 (CE/95/3(II)(d)تحديثات من البيان السابق الوارد في الوثيقة ) ثالثا. 

، التي قُدِّمت إلى الدورة 1122آذار/مارس  42الوثيقة المذكورة أعاله لغاية عند المقارنة بالمعلومات الواردة في  .22

 لمجلس التنفيذي، يمكن مالحظة التطورات التالية:السابقة من ا

 من النظام األساسي: 44البلدان الخاضعة للمادَّة  (أ )

 

من النظام األساسي بما أنَّها قد سّددت كل المتأخرات المترتبة  44لم تعد كابو فيردي خاضعة ألحكام المادَّة 

 عليها بالكامل.  

 

 من قواعد التمويل: 24الخاضعة للفقرة البلدان  

 

من قواعد التمويل حيث أنَّها قد سّددت كل المتأخرات المترتبة  24لم تعد السنغال خاضعة ألحكام الفقرة 

 عليها بالكامل.

 

 

 يورو 6,850,769.75   :1122آذار/مارس  42المبلغ المستحق على هؤالء األعضاء لغاية  (ب )

  

 يورو 6,678,138.91   :1122حزيران/يونيو  42ء األعضاء لغاية المبلغ المستحق على هؤال 

 

 )*(يورو 172,630.84       :المعنيةالمجموع خالل الفترة  

 

 )*(
عت ال لة خالل هذه الفترةالمتأخرات توزَّ يورو من كابو فيردي؛  77,118.85على الشكل التالي:  محصَّ

يورو من  16,588.00او تومي وبرينسيب؛ ويورو من س 1,500يورو من السنغال؛ و 77,424.00و

 .غامبيا

ة رابعا.   اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجمعية العامَّ

ة مدعوة إلى أن: .21  الجمعية العامَّ

تشكر األعضاء الذين بذلوا الجهود الضرورية للوفاء بالتزاماتهم المالية على الرغم من الضغوط الداخلية  (أ )

 التي يواجهونها؛

 

 االرتياح أنَّ كوت ديفوار قد التزمت بالكامل بخطة السداد الخاّصة بها؛ وتلحظ مع (ب )

 

وتلحظ أنَّ كمبوديا، وجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية، ونيكاراغوا قد احترموا خطط السداد المتفق  (ج )

 ؛1122عليها معهم حتى 
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قواعد من  24ألحكام الفقرة  خاضعينما عادا وتحيط أيضا  بأنَّ العضوين الفاعلين كابو فيردي والسنغال  (د )

رات اشتراكاتهما جزئيا  أو بالكامل؛مبما أنَّه من النظام األساسي 44التمويل و/أو المادَّة   ا قد خفضا متأخِّ

 

كمبوديا وجمهورية الوس  قواعد التمويل لألعضاء الفاعلين من 24د اإلعفاء المؤقّت من أحكام الفقرة تجدِّ و (ه )

، بالنظر إلى التزامهم بخطط السداد المتفق عليها معهم، وأن تمن  اإلعفاء المؤقت راغواونيكا الديمقراطية الشعبية

لعضوين بوروندي ومدغشقر وساو تومي وبرينسيب ول من قواعد التمويل لألعضاء الفاعلين 24من أحكام الفقرة 

 Instituto de Turismoومعهد السياحة المسؤولة ) Camara de Turismo de Cabo Verde المنتسبين،

Responsable)؛ 

 

وتبقي على اإلعفاء المؤقت الممنوح لبوليفيا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وغينيا  (و )

 الممنوح لألعضاء المنتسبين، 24والنيجر وتوغو وأوغندا وأورغواي واليمن، وكذلك اإلعفاء من أحكام الفقرة 

( و"االتحاد المشترك بين الدول لنقابات IH&RAولية للفنادق والمطاعم" )"الرابطة الدو CTI Nordesteمؤسسة 

التوضي  بأنَّه سيتم إعادة تطبيق هذه األحكام  ، مع(FISAVETوكاالت السفر والسياحة في غرب ووسط أفريقيا" )

 . 1128بريل /أنيسان 2اريخ عن مواعيد الدفع الُمحدَّدة في خطط سدادهم بت تخلفهمعلى هؤالء األعضاء إذا ثبت 

 

، بهدف المعقودة معهممدى التزام األعضاء باالتفاقات بفي دورتها التالية  يحيطهاوتطلب إلى األمين العام أن  (ز )

، الممنوح لهم من قبل الجمعية العامة أو 24اإلبقاء حسب مقتضى الحال، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 ن عدم وفائهم بالتزاماتهم.إعادة إخضاعهم لهذه األحكام في حال تبيَّ 
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 من النظام األساسي 43المرفق األول. الماّدة 

 من النظام األساسي على ما يلي، بالنسبة لتعليق العضوية: 44تنص المادة  .2

إذا تبين للجمعية أن أحد األعضاء مستمر في اتباع سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في المادة  ـ 2"

 هذا النظام األساسي، لها أن تعلق لهذا العضو ما يمارسه من حقوق ويتمتع به من امتيازات وحصانات. الثالثة من

 

 يبقى تعليق العضوية ساريا إلى أن يتض  للجمعية أن تغييرا قد طرأ على هذه السياسة." ـ 1
 

 بيق هذه األحكام:)سابعا( اآلتي، بالنسبة لتط 121اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة القرار  .1

 A/RES/217(VII)القرار 

 

 تعليق عضوية األعضاء المتأخرين في تسديد اشتراكاتهم وفق النظام األساسي:

 من النظام األساسي 44المادة 

 

 "إن الجمعية العامة،

 

 44الذي أوصى بموجبه المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة أن تطبق المادة CE/DEC/2(XXX)للمقرر  "نظرا

من النظام األساسي، وأن تعلق بالتالي العضوية في المنظمة لألعضاء الذين تساوي اشتراكاتهم المتأخرة أو تفوق 

االشتراكات المترتبة عليهم ألربع سنوات مالية، والذين لم يقوموا في غضون ستة أشهر باالتفاق مع األمين العام على 

 خطة لتسديد هذه المتأخرات،
 

 التي أعدها األمين العام بناء على مقرر المجلس التنفيذي آنف الذكر، A/7/10(j)للوثيقة  "ونظرا
  

من النظام األساسي، وهي تنص على جزاء تعليق العضوية لألعضاء الذين يستمرون في  44بأن المادة  "وإذ تعترف

سي، تصب  قابلة للتطبيق في اتباع سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في المادة الثالثة من النظام األسا

الحاالت التي يطول فيها عدم سداد االشتراكات اإللزامية إلى ميزانية المنظمة، وهو سلوك من الواض  أنه يمثل سياسة 

 تتنافى واألهداف األساسية للمنظمة،

 اسي:من النظام األس 44تقرر من اآلن فصاعدا تطبيق تدبير تعليق العضوية الذي تنص عليه المادة  -2"

 

عندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة متأخرات تعود إلى سنوات مالية، ليست بالضرورة  "أ(

 متعاقبة، علما أن التسديد الجزئي لإلشتراكات ال يحول دون تطبيق تدبير تعليق العضوية،

ته المتأخرة عندما يتخلف العضو سابق الذكر عن االتفاق مع األمين العام على خطة لتسديد اشتراكا "ب(

في غضون فترة سنة واحدة ابتداء من تاريخ القرار الذي الحظت الجمعية بموجبه أن تدبير تعليق 

 من النظام األساسي؛ 44العضوية ينطبق على العضو بناء على المادة 

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

في كل دورة من دوراته بما يتعلق بهذا تطلب إلى األمين العام أن يطبق هذا القرار وأن يعلم المجلس التنفيذي  -4"

 التطبيق".
 

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي 34الفقرة 

 

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على ما يأتي: 24تنص أحكام الفقرة  .4

ي يتمتع به األعضاء بشكل يحرم العضو المتأخر في تسديد مساهماته المالية في نفقات المنظمة من اإلمتياز الذ ـ 24"

خدمات وحق التصويت في الجمعية والمجلس، إذا كانت قيمة متأخراته تعادل أو تفوق اإلشتراك المستوجب عليه 

للسنتين الماليتين المنصرمتين. لكن للجمعية، بناء على طلب المجلس، أن تسم  لهذا العضو بالتصويت واإلفادة من 

 التأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته". خدمات المنظمة، إذا تبين لها أن
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 وفي هذا الصدد، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السادسة القرار اآلتي: .4

A/RES/162(VI) 
 

 "إن الجمعية العامة،
 

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

 األحكام اآلتية: تؤكد"

 

( من اللوائ  المالية، للجمعية أن 1) 9المادة من قواعد التمويل و 24"عندما يصب  عضو فاعل خاضعا ألحكام الفقرة 

 تعيد لهذا العضو حقه في التصويت والتمتع بخدمات المنظمة، وذلك بصورة استثنائية فقط حين:

 

 يكون العضو قد شرح أسباب إخفاقه في التسديد كتابة، وطلب استعادة حقوقه كتابة؛ ـ 2" 

 لعضو؛يجد المجلس أن الظروف خارجة عن إرادة ا ـ 1" 

 يكون المجلس والبلد المعني قد اتفقا على التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تسوية المتأخرات". ـ 4" 
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من النظام األساسي ابتداًء من كانون الثاني/يناير  43المرفق الثاني. األعضاء الذين يمكن أن يخضعوا لتطبيق أحكام المادة 

6132 

 (1122حزيران/يونيو  41)في  

 

 أعضاء فاعلون .2

 تشاد .2

 ليبيريا .1

 الجمهورية العربية السورية .4

 

 أعضاء منتسبون .2

1. AL-TAYYAR TRAVEL GROUP 
2. ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS 
3. AECTE – ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSULTORÍA TURÍSTICA ESPAÑA 
4. CIETEC – CENRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURISTICOS 
5. CHAMALEON STRATEGIES INC. 
6. EHT-CEMAC – ÉCOLE D’HÔTELLERIE DE LA CEMAC 
7. EXPOGAYS (Sbr Producciones S.L.U) 
8. FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR 
9. FIJET – FÉDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU 

TOURISME 
10. FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
11. IKEJA HOTEL PLC. 
12. INSTITUTO MARCAR BRASIL 
13. POLOIGUASSU – INSTITUTO POLO INTERNATIONAL IGUASSU 
14. ISTRIA TOURIST BOARD 
15. JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
16. KENYA TOURIST BOARD 
17. LAN AIRLINES 
18. MHRA – MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION 
19. MTA INTERNATIONAL MASTER TOUR ALLIANCE 
20. MENARATOURS COMPANY 
21. PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
22. PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
23. RCM GLOBAL TRADE SA 
24. SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA 
25. THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A. 
26. UNITED NATIONS FOUNDATION 
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