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  تقرير األمين العام 

 الجزء الثاني: المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 من قواعد التمويل 13م األساسي والفقرة امن النظ 34)ج( تطبيق المادة 

  مقّدمة .أوال

من قواعد التمويل المرفقة به  13من النظام األساسي و/أو الفقرة  34، تُطبَّق أحكام المادة 2018آذار/مارس  31في   1.
 .التالية أسماؤهم 19الـوالتي ترد نصوصها في مرفق هذه الوثيقة، على األعضاء 

 األعضاء الفاعلون

  
 المتأخرات

إجمالي  السنوات 34المادة  13الفقرة 

 السنوات
 المجموع

 باليورو

، X X 81-87 ،89 – 08 أفغانستان

10 ،12 ،14  
30 703988.77 

 

X  12 ،16-17 بوركينا فاسو  3 78401.00 

 بوروندي
X X 

، 13-11ـ 77-07

15-17  
37 

786702.78 

X X 07-17 جمهورية أفريقيا الوسطى  11 253685.20 

X X 12-17 تشاد  6 156563.56 

، X X 98-00 ،02-06 جمهورية الكونغو الديمقراطية

08-12 ،16-17  
15 312954.26 

X  15-17 الغابون  3 160311.56 

X  15-17 غانا  3 66402.00 

X X 12-17 ليبيريا  6 156570.00 

X X 11-17 ماالوي   7 179344.99 

X  15-17 نيجيريا  3 80907.74 

X X 12 ،15-17 رواندا  4 82860.04 

X X 80-00 ،03-17 سيراليون  36 824927.12 

X  05-06 ،17 توغو  3 66752.83 

 X X تركمانستان
95-98 ،02-12 ،

16-17  
19 582449.40 
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 X X أوغندا
96-00 ،02-04 ،

10-12 ،15-17  
14 301449.40 

X X 13-17 جمهورية تنزانيا المتحدة  5 154938.31 

X X 81-87 اإلمارات العربية المتحدة  7 518247.76 

X X 10-17 فانواتو  8 164998.00 

 5632496.37     المجموع:

 

ها، إليواإلضافة  A/22/8(b)للوثيقة ووفقاً  ،أدناه A/RES/682(XXII) و A/RES/690(XXII) وعمالً بالقرارين  2.
ه األمين العام رسائل إلى كل هؤالء األعضاء يحثهم وج  ، واإلضافة إليهاCE/106/2(c) ، والوثيقة CE/105/7(c)والوثيقة 

 .ظروفهمل تبعاً  سنواتال تمتد على عدد من فترة  لللسداد على أقساط  قتراح خطط  إفيها على تسديد ديونهم أو 

 "إن الجمعية العامة،

)...( 

في ما يتعلق بطلب عدد  من  106و 105، و104، و103دوراته بتوصيات المجلس التنفيذي في  وقد أخذت علماً 
 من قواعد التمويل، 13األعضاء الفاعلين والمنتسبين بالحصول على إعفاء  مؤقت من تطبيق أحكام الفقرة 

 
 وقد نظرت في الوثائق التي قدَّمها األمين العام بخصوص هذه المسألة،

 

 بوليفيا، ء الفاعلينمن قواعد التمويل لألعضا 13اإلعفاء المؤق ت من أحكام الفقرة  تجديدتقرير  .8
 وجمهورية سان تومي وبرينسيبي ونيكاراغوا، ،الديمقراطية الشعبية الوو وغامبيا، والعراق،كمبوديا و

من  13بالنظر إلى التزامهم بخطط السداد المتفق عليها معهم، وأن تمنح اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 
بيساو، -جيبوتي، وغينيا اإلستوائية، وغينيا، وغينياوالبحرين،  الفاعلينقواعد التمويل لألعضاء 

وقيرغيزستان، وليبيا، وموريتانا، النيجر، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والجمهورية العربية السورية، 
 خطة السداد المراجعة واليمن، وكذلك أن تصد ق على 

ة ب ، Russian Travel Guide RTGالمؤقت للعضو المنتسب  غواي، وأن تمنح كذلك اإلعفاءأوروالخاص 
 بالنظر إلى خطة السداد ذات السنتين التي وضعها من أجل تسديد متأخراته؛

 
ر أيًضا منح  .9 وجمهورية لبوريكنا فاسو،  من قواعد التمويل 13من أحكام الفقرة  مؤقتاإلعفاء الوتقرٍّ

 Camara de المنتسبين العضوين، ومدغشقر، والسوان، وأوروغواي، وكذلك الكونغو الديمقراطية

Turismo de Cabo Verde  وInstituto de Turismo Responsable ،التوضيح بأنَّه سيتم  مع
دة في خطط سدادهم  إعادة تطبيق هذه األحكام على هؤالء األعضاء إذا ثبت تخلفهم عن مواعيد الدفع الُمحدَّ

 ؛ 2018نيسان/أبريل  1 بتاريخ

 

د الشروط الواردة أدناه لألعضاء الذين يطلبون اإلعفاء  .10 وتتبنى توصية المجلس التنفيذي التي تحدِّ
من قواعد التمويل، والتي تقترح اعتماد خطط سداد من أجل تسديد متأخراتهم  13المؤقت من أحكام الفقرة 

 بالتقسيط:
 

نَظر يُ عقاد دورة الجمعية العامة التي الجارية قبل انالسنة شتراك المستحق عليهم عن دفع اإل (أ )
 قضيتهم،بفيها 

رات؛ (ب )  التقيد الصارم بالخطة المت فق عليها لدفع المتأخ 

وتطلب من األمين العام إبالغ األعضاء الفاعلين المعنيِّين بأنَّ القرار الُمتخذ بشأنهم يبقى رهًنا بالتقي د  .11
 ."الصارم بالشروط اآلنفة الذكر

 
)...( 
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المادة  أحكام مجّددا   ُتطبق ،CE/106/2(c) الوثيقة ووفق ا لإلشارة الواردة في الذكر، السالف القرار من9ة للفقر ووفقا    3.
 األعضاء على2018ل أبري/نيسان 1ن م اعتبارا   به المرفقة التمويل قواعد من13ة الفقر أو/و األساسي النظام من 34

 الوارد الجدول في ُمدرجين باتوا حيث النيجر، غينيا، بوركينا فاسو، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الفاعلين
 Camara de Turismo de Cabo المنتسبين العضوينإلى  بالنسبة األمر وكذلك الوثيقة، هذه 2و1فحتين الص في

Verde  وInstituto de Turismo Responsable.  

.4 التنفيذي للمجلس الحالية الدورة إلى ،Pacific Area Travel Writers Associationالعضو المنتسب  رفعوي 
 . 2018ن عام م بدءا   يورو 12000والبالغة  عليه المستحقة المتأخرات تغّطي سنتين تمتد على سداد خطة للموافقة

  13والفقرة  34اإلعفاء المؤقت من تطبيق أحكام المادة  ثانيا. 

لشروط التي وضعتها الجمعية لألعضاء الذين كانت اتفقت معهم على لمتثال ن الجدول الوارد أدناه درجة اإليبي    5.
الجمعية من قبل  13 من تطبيق أحكام الفقرةنحوا اإلعفاء المؤقت قد مُ الذين بالتقسيط، وة يالمتبقخطط لتسديد مستحقاتهم 

 .والعشرين الثانيةالعامة في دورتها 

.6 طلبهم، على بناءً  أدناه، المذكورين األعضاء منح ، علىA/RES/682(XXII) قرارها في العامة، الجمعية وافقت 
 .بالتقسيط المتأخرة إشتراكاتهم لتسديد خطة   على اإلتفاق يتم حالما السالفة الذكر، األحكام تطبيق المؤقت من اإلعفاء

 (A/RES/682(XXII))القرار  13من تطبيق أحكام الفقرة  مؤقتا  نحوا إعفاء م   الذين عضاءاأل

 اإلمتثال للشروط التي وضعتها الجمعية العامة
 2018آذار/مارس  31الوضع حتى تاريخ 

 الشروط التي وضعتها الجمعية العامة  

التسديد في السنة   

فيها  رتق  التي أ  

 الخطة من قبل 

 الجمعية/المجلس

 بخطة التسديدصارم الد تقيّ ال
 فق عليهاالمتّ 

  

 خطة سداد المتأخرات األعضاء الفاعلون

 المدفوعات المسددة  

الحصة السنوية من  إشتراك السنة  

   المتأخرات

 البحرين
 سنة 15في غضون 

ا  2018من  بدء 
2017 

 
 نعم

 نعم نعم 2018

   

 بوليفيا
سنة  11في غضون 

ا  2008من  بدء 
2007 

 
 نعم

2008-2017  نعم نعم 
 كال كال 2018

 كمبوديا
 سنة 30في غضون 

ا  2006من  بدء 
 نعم 2006

2006-2017  
2018 

 نعم
 كال

 نعم
 كال

 جيبوتي
 سنة 15في غضون 

ا  2017من  بدء 
 كال 2017

 كال كال 2018

   

 غينيا اإلستوائية
سنوات  8في غضون 

ا  2018من  بدء 
 كال 2018

 كال كال 

2018   

  غامبيا
 سنة  15في غضون 

ا  2016من  بدء 
 نعم 2015

2016-2017  
2018 

 نعم
 كال

 نعم
 كال

 غينيا
سنوات  10في غضون 
ا من   2017بدء 

 كال 2017
2017-2018  كال كال 

   

 بيساو-غينيا
سنة  30في غضون 
ا من   2016بدء 

 كال 2016
2016-2017  

2018 
 كال 
 كال

 كال 
 كال

 العراق
سنة  25غضون في 

ا من   2014بدء 
 نعم 2010

2014-2017  
2018 

 نعم
 كال

 نعم
 كال

 قيرغيزستان
سنة  21في غضون 
ا من   2016بدء 

2018-2017 نعم 2016  نعم نعم 
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جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية
سنة  26في غضون 
ا من   2005بدء 

 نعم 2005

2005-2017  
2018 

 نعم
 كال

 نعم
 كال

   

 ليبيا
سنوات  10غضون في 

ا من   2018بدء 
 كال 2018

 كال كال 2018
   
   

 مدغشقر
سنوات  3في غضون 
ا من   2014بدء 

ا 2014  جزئي 

2014-2015  
2016 

2017-2018  

 نعم
ا  جزئي 
 كال

 نعم
 نعم
 كال

   

 موريتانيا
سنة  31في غضون 
ا من   2015بدء 

 كال 2015
2015 

2016-2017  
2018 

 كال
 كال
 كال

ا  جزئي 
 كال
 كال

 نيكاراغوا
سنة  12في غضون 
ا من   2015بدء 

2018-2010 نعم 2010  نعم نعم 

 النيجر
سنة  30في غضون 
ا من   2017بدء 

 كال كال 2018 كال 2017

 باكستان
سنوات  10في غضون 
ا من   2018بدء 

ا 2017  كال كال 2018 جزئي 

 بابوا غينيا الجديدة
سنة  15في غضون 
ا من   2017بدء 

 كال كال 2018 نعم 2017

 سان تومي وبرينسيبي
سنة  34في غضون 
ا من   2015بدء 

 نعم 2015
   
2016-2017  

2018 
 نعم
 كال

 نعم
 كال

 السودان
سنة  25في غضون 
ا من   2016بدء 

 نعم 2015
2016-2017  

2018 
ا نعم  جزئي 

 كال كال 

 الجمهورية العربية السورية
سنة  20في غضون 

ا   2018من بدء 
 كال كال 2018 كال 2017

 أوروغواي
سنة  13في غضون 
ا من   2017بدء 

 كال 2017
2007-2017  

2018 
 نعم
 كال

 نعم
 كال

 اليمن
سنة  20في غضون 
ا من   2017بدء 

 كال 2017
 كال  كال  2018

   

 

 A/22/8(b) الوثيقةتحديث للبيان السابق الوارد في  ثالثا. 

.7 التنفيذي للمجلس السابقة الدورة إلى قُّدمت التي الوثيقة في الواردة بتلك الوثيقة هذه في الواردة المعلومات مقارنة عند 
 :التالية المستجدات مالحظة يمكن ،2017آب/أغسطس  31 تاريخ حتى

 من النظام األساسي: 34للمادة األعضاء الفاعلين الخاضعين مجموعة  (أ )

(i)  َّاألعضاء الفاعلة البحرين، وجيبوتي، والنيجر، وبابوا غينيا الجديدة والجمهورية العربية  إن

من النظام األساسي ألن ها قد مت خطةً لسداد  34اضعةً ألحكام المادة السورية، واليمين لم تعد خ

ةالمتأخرات المترت بة عليها إلى الدورة السابقة   .للجميعة العامَّ

(ii)  كانون الثاني/يناير  1من قواعد التمويل بدًءا من  13رواندا خاضًعا للفقرة أصبحت العضو الفاعل

2018. 

 :من قواعد التمويل 13األعضاء الفاعلين الخاضعين ألحكام المادة مجموعة  (ب )
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(i)  َّخطةً  ما قد قد ماحكام ألن هاألعضاء الفاعلين غينيا اإلستوائية وليبيا لم يعودا خاضعين هذه األ إن

ةا إلى الدورة السابقة مالمترت بة عليه لسداد المتأخرات  .للجميعة العامَّ

(ii)  كانون الثاني/يناير  1أصبح العضوان الفاعالن نيجيريا وتوغو خاضَعْين لهذه األحكام بدًءا من

2018. 

  :2017آب/أغسطس  31 بموجب األحكام اآلنفة الذكر حتى تاريخالمبلغ المترتب على األعضاء  (ج )
 يورو 5906559.65...................................................................... ....................... 

 

  :2018آذار/مارس  31 بموجب األحكام اآلنفة الذكر حتى تاريخالمبلغ المترتب على األعضاء  

 يورو 5632496.37.............................................................................................   

 يورو 274063.28 ............................................................ :الرصيد خالل هذه الفترةإجمالي  

 التنفيذيإجراءات من قبل المجلس  رابعا. 

رمقرمشروع 
1

 
 

 إن المجلس التنفيذي،

 ،التقريرع على اطلوقد 

لتزاماتهم المالية على الرغم من الضغوط الداخلية إاألعضاء الذين بذلوا الجهود الضرورية من أجل الوفاء بيشكر  .1

 ؛ التي يواجهونها

 ؛2018ونيكاراغوا قد إلتزموا بخطط السداد المتفق عليها حتى عام  قيرغيزستانو البحرينبأنَّ يحيط علمًا و .2

من قواعد التمويل للعضو الفاعل مدغشقر حتى  13اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة  منحويبقي بشكل  استثنائي على  .3

ة به؛من المجلس التنفيذي بالنظر إلى الجهود التي يبذلها من أجل االلتزام بخطة السداد ال 109الدورة   خاص 

ر و .4 من النظام ( 2)7األعضاء بوجوب تسديد مساهماتهم في الميزانية ضمن المهلة الزمنية الُمحدَّدة في المادة يذك 

 ؛المالي

تفاقات الُمبرمة، بهدف اإلبقاء، األمين العام أن يطلعه في دورته التالية على مدى التزام األعضاء باإل منيطلب و .5

الممنوح لهم من قبل الجمعية العامة أو إعادة إخضاعهم  13حسب مقتضى الحال، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 .لتزاماتهمإلهذه األحكام في حال تبيَّن عدم وفائهم ب

 

  

.رات الصادرة عن األمانةوثيقة المقر  ر النهائي الذي يعتمده المجلس، رجاء مراجعة الع على المقر  لإلط  .  رد مشروع مقر  هذا مجر   1                                              
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 به رفقةالم من قواعد التمويل 13 من النظام األساسي والفقرة 34 المادة المرفق:

 من النظام األساسي 34المادة  ألف.
 

 من النظام األساسي على ما يلي بالنسبة لتعليق العضوية: 34تنص المادة  .1

إذا تبين للجمعية أن أحد األعضاء مستمر في اتباع سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في المادة  ـ 1"

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

تين  .وذلك بموجب قرار  يُعتمد بغالبية الثلثين من األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصو 

 

 قد طرأ على هذه السياسة." إلى أن يتضح للجمعية أن تغييراً  يبقى تعليق العضوية سارياً  ـ2
 

 تطبيق هذه األحكام:ب في ما يتعلق اآلتي  A/RES/217(VII)ي دورتها السابعة القراراعتمدت الجمعية العامة ف .2

 A/RES/217(VII)القرار 
 

 تعليق عضوية األعضاء المتأخرين في تسديد اشتراكاتهم وفق النظام األساسي:

 من النظام األساسي 34المادة 
 

 "إن الجمعية العامة،
 

من  34بموجبه المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة أن تطبق المادة  الذي أوصى CE/DEC/2(XXX)للمقرر  نظراً 

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

ألمين العام على تفاق مع اشتراكات المترتبة عليهم ألربع سنوات مالية، والذين لم يقوموا في غضون ستة أشهر باإلاإل

 خطة لتسديد هذه المتأخرات،
 

 على مقرر المجلس التنفيذي آنف الذكر، التي أعدها األمين العام بناءً  A/7/10(j)للوثيقة  ونظراً 
 

من النظام األساسي، وهي تنص على جزاء تعليق العضوية لألعضاء الذين يستمرون في  34بأن المادة  وإذ تعترف

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

يزانية المنظمة، وهو سلوك من الواضح أنه يمثل سياسة شتراكات اإللزامية إلى مالحاالت التي يطول فيها عدم سداد اإل

 تتنافى واألهداف األساسية للمنظمة،

 من النظام األساسي: 34تطبيق تدبير تعليق العضوية الذي تنص عليه المادة  من اآلن فصاعداً  تقرر  -1"

 سنوات مالية، ليستأربع عندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة متأخرات تعود إلى  (أ )

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

عندما يتخلف العضو سابق الذكر عن االتفاق مع األمين العام على خطة لتسديد اشتراكاته المتأخرة  (ب )

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

 من النظام األساسي؛ 34على المادة  ينطبق على العضو بناءً 

 ....................  
 
ق هذا القرار وأن يعلم المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته بما يتعلق بهذا تطلب إلى األمين العام أن يطب   ـ 3

   التطبيق."
 

 المرفقة بالنظام األساسيمن قواعد التمويل  13الفقرة  باء.
 

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على ما يأتي: 13تنص أحكام الفقرة  .3
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على حرم العضو المتأخر في تسديد مساهماته المالية في نفقات المنظمة من اإلمتياز الذي يتمتع به األعضاء يُ  ـ 13"

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

على طلب المجلس، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت واإلفادة  عليه للسنتين الماليتين المنصرمتين. لكن للجمعية، بناءً 

 من خدمات المنظمة، إذا تبين لها أن التأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته."
    

 الجمعية العامة في دورتها السادسة القرار اآلتي: وفي هذا الصدد، اعتمدت .4

A/RES/162(VI) 
 

 "إن الجمعية العامة،
 

.................... 
 
 األحكام اآلتية: تؤكد"
 

( من اللوائح المالية، للجمعية أن 7)8من قواعد التمويل والمادة  13ة ألحكام الفقر فاعل خاضعاً  "عندما يصبح عضو  

 ستثنائية فقط حين:إ في التصويت والتمتع بخدمات المنظمة، وذلك بصورة  تعيد لهذا العضو حقه 
 
 ؛، وطلب استعادة حقوقه كتابةً التسديد كتابةً  تخل فه عنيكون العضو قد شرح أسباب     ـ 1"

 يجد المجلس أن الظروف خارجة عن إرادة العضو؛ ـ 2

 ".تخاذها من أجل تسوية المتأخراتإيكون المجلس والبلد المعني قد اتفقا على التدابير التي ينبغي  ـ 3
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