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Original: English 

جمعية العامةال  

 الدورة العشرون

 4102آب/أغسطس  42-42،  زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا

 من جدول األعمال المؤقت (ب)2البند 

 
 

 

 العضوية في المنظمة
 

 من قواعد التمويل 34فاء المؤقت من تطبيق الفقرة طلبات اإلع، ومن النظام األساسي 43تعليق العضوية وفقا للمادة ( )ب
 

 
مة  أوالً. مقدِّ

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي )أنظر الملحق  02من النظام األساسي والفقرة  22تسري أحكام الماّدة  .0

. بورتوريكولعضو المشارك أدناه، وعلى االواردة أسماؤهم  01الـعلى األعضاء الفاعلين ، 4102أيَّار/مايو  20 بتاريخ( 0

ى حّق التصويت في الجمعية شكل خدمات باإلضافة إلالمقّدمة على وقد ُحرم هؤالء األعضاء من امتيازات األعضاء 

 والمجلس. 

    

 اإلشتراكات المتأّخرة
34الفقرة  األعضاء الفاعلون 43الماّدة     

    
 السنوات

 مجموع

 السنوات 
 المجموع

 يورو     
      

-X X 81-87, 89 أفغانستان
08,10,12 

29 677.938,77 

 X X 78-84,02,10 9 331.715,05 البحرين

 X X 77-07, 11,12 33 708.883,83 بوروندي

 X X 07-12 6 115.462,00 الرأس األخضر )كاب فير(

 X X 03-12 10 212.500,00 دجيبوتي

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
X 

 
X 

91-96,98-00, 02-
06, 08-12 

19 387.093,26 

 X X 92-96,99-12 19 398.636,55 غينيا بيساو

 X X 95-10,12 17 394.462,89 قيرغيزستان

 X X 00,02,04-12  11 249.228,24 مالوي

-07,10-87,90-82   النيجر
12 

27 609.385,42 

 X  08-12 5 118.448,00 بابوا غينيا الجديدة

 X X 86-12 27 560.291,65 سان تومي وبرينسيبي

 X X 79-00,03-12 32 702.504,39 سييرا ليون

 السودان
X X 

84-86,89-03 
06-08, 12 

22 482.282,92 

 89,216.00 3 12-10   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  

 X X 95-98,00-12 17 504.066,40 تركمانستان

 X  10-12 3 59.622,00   فانواتو

 6.601.737,37 :المجموع
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رات عن الفترة  لدى .2 ة متأخِّ يورو.  619241815، ويصل مجموعها إلى 1891-1891اإلمارات العربية المتحدِّ
رات خالل العام   .2112وُيتوّقع التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية المتأخِّ

م .2 ة الئحة باألعضاء الذين يمكن أن يقدِّ حقوق ل ا  تعليقيواجهوا  الُمرفق الثاني ضمن هذه الوثيقة إلى الجمعية العامَّ
ة بهم وامتيازات العضوية ة  هتلحظ وفقا  لما، الخاصَّ  .2114من النظام األساسي. وسيصبح هذا التطبيق نافذا  في  24المادَّ

 
 من قواعد التمويل المرفقة به34من النظام األساسي والفقرة  43اإلعفاء المؤقت من تطبيق أحكام المادة ثانياً. 

بالقرار  عمال   المسألةبّت في هذه البلجمعية العامة ا المرفقين األول والثانيت الواردة في المعلوما ستسمح .2

402(VII.) 

 02-1، جمهورية كوريا، غيونجوعشرة ) التاسعةلجمعية العامة في دورتها المذكورون أدناه إلى ااألعضاء  قدَّم .5

قد . وعليهم02طبيق أحكام الفقرة ت عدمة بالتقسيط، وطلبوا لتسديد اشتراكاتهم المتأّخر ا  ( خطط4100 كتوبرتشرين األّول/أ

 :اثنين، هما افقت الجمعية العامة على منح اإلعفاء المؤقت لألعضاء المذكورين بشرطينو

السنة السابقة النعقاد دورة الجمعية العامة التي تجري فيها  المستحق عنعلى دفع االشتراك  فوراً العمل  (أ )

 مراجعة قضيتهم؛

 بالخطة المتّفق عليها لدفع المتأّخرات. الصارمالتقيّد  (ب )

 

  أعضاء فاعلون

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 غامبيا

 غينيا

 موريتانيا

 )*(منغوليا 

 نيكاراغوا

 أعضاء منتسبون

المركز اإليطالي للدراسات العليا في مجال السياحة 

 CST -والترويج السياحي 

  SOUV CLUB CAMEROONمنظمة 
 

 
 

)*(
ة بمنغوليا قد أُنِجَزت فتجدر اإلش   منغوليا لم تعد، و4100ي تشرين الثاني/نوفمبر ارة إلى أنَّ خطة السداد الخاصَّ

 من النظام األساسي. 22من قواعد التمويل أو المادة  02خاضعة ألحكام الفقرة 

 
 المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والتسعينخطط السداد التي أقرها 

 
التسعين و الخامسة إلى الدورة لمتأخراتهم سداد  خطط بوركينا فاسو، وساحل العاج، وأوغندا  وناألعضاء الفاعلقّدم  .6

غير أنَّ أيّا  من بوركينا . في دورتها العشرينللمصادقة عليها من قبل الجمعية العامة  [CE/DEC/11(XCV)]للمجلس التنفيذي 

م ، في حين جاء التزام أوغندا جزيئا . 4102للعام  ادالسدلشروط الموضوعة في خطط فاسو وساحل العاج لم يلتزم با كذلك، قدَّ
، واالتحاد  Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordeste – Fundaçao CTI-NEالعضوان المنتسبان، 

ة للجمعية تنتظر مصادقة الدورة الحالي وهذه الخططمتأخراتهما، خططا  لسداد  (UFTAA) لرابطات وكالء السفر العالمي
ة ل بالشروط الملحوظة في خطة السداد للعام العامَّ  ، التزم االتحاد بمختلف هذه الشروط.2112. وفي حين لم يلتزم األوَّ

التي يطلبون فيها اإلعفاء المؤقت من تطبيق  تقديم كّل المراسالت الواردة من األعضاء بعد تاريخ هذه الوثيقة، سيتمّ  .2

المجلس بصياغة التوصيات ذات الصلة التي  إلى الدورة الحالية للنظر فيها. وسيقوم ،لتمويلمن قواعد ا 02أحكام الفقرة 

ة من  ة تُرفق بهذه الوثيقة لكي تتمكَّن الجمعية العامَّ ة، ضمن إضافة خاصَّ ستُرفع مع طلبات األعضاء إلى الجمعيّة العامَّ

  اعتماد القرار المناسب.

د األعضاء الذين تّم االتفاق معهم على خطط  لتسديد متأّخراتهم بالتقسيط، يظهر الجدول الوارد أدناه مدى تقيّ  .1

 .  (XIX)511بالشروط الموضوعة من قبل الجمعية في قرارها 
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 ([A/RES/588(XIX)])القرار  34أعضاء منحوا إعفاء مؤقتا من تطبيق أحكام الفقرة 

 لشروط التي وضعتها الجمعية العامةلاالمتثال 

 4100يوليو/ تموز  20الوضع في 
 

 الشروط التي وضعتها الجمعية العامة  

التسديد في السنة التي أقرت   

الخطة/المجلس الجمعية افيه  
 تقيد صارم بخطة التسديد

   المتفق عليها

 أعضاء فاعلون
 خطة تسديد

 المتأخرات

 المدفوعات المسددة  

 السنوية الدفعة اشتراك السنة  

   من المتأخرات

 بوليفيا
سنوات ابتداء   11بعد 

2119من   
 نعم 2007

 نعم نعم 2008-2012
 كال كال 2013

 بوركينا فاسو
سنوات ابتداء  من  4بعد 

2112 
 كال كال 2013 كال 2013

  كمبوديا
سنة ابتداء  من  21بعد 

2115 
 نعم نعم 2013-2006 نعم 2006

 جمهورية أفريقيا الوسطى
داء  من سنوات ابت 4بعد 

2111 
 كال كال 2013-2011 كال 2011

 الكونغو
سنة ابتداء  من  21بعد 

2118 
 كال 2009

2009-2011 
2012-2013 

 نعم
 كال

 نعم
 كال

 ساحل العاج
سنوات ابتداء  من  9بعد 

2112 
 كال كال 2013 كال 2013

 (1السلفادور )
سنوات ابتداء   11بعد 

1888من   
 نعم 1997

 نعم 1998-2010
 نعم
 كال

 نعم
 كال
 كال

2011-2012 
2013 

 -- -- -- -- -- -- ( 2العراق )

 غامبيا
سنة ابتداء  من  21بعد 

2111 
 كال 2011

 نعم نعم 2011

 كال كال 2012-2013

 غينيا
سنة ابتداء  من  16بعد 

2112 
 نعم نعم 2013-2012 نعم 2011

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

تداء  سنوات اب 26بعد 
2116من   

 نعم نعم 2013-2005 نعم 2005

 موريتانيا
سنوات ابتداء   21بعد 

  2111من
 كال 2011

2011 
2012 
2013 

 نعم
 جزء
 كال

 نعم
 كال
 كال

 نيكاراغوا 
سنوات ابتداء   12بعد 

2111من   
 نعم 2010

 نعم نعم 2010-2012
 كال كال 2013

 توغو
سنوات ابتداء   11بعد 

2118من   
عمن 2009  

2009-2012 
2013 

 نعم
 كال

 نعم
 كال

 أوغندا
سنة ابتداء  من  16بعد 

2112 
 كال جزء 2013 جزء 2013

 أوروغواي
سنة ابتداء  من  16بعد 

2111 
 نعم 2007

 نعم نعم 2007-2012
 كال كال 2013

 (2اليمن )
سنة ابتداء  من  12بعد 

2111 
 نعم 1999

2000-2012 
2012 
2013 

 نعم
 جزء
 كال

 نعم
 جزء
 كال

 
 مالحظات: 

 

 لم تعد تطبق على هذا العضو. 02دور هي أقل من مجموع اشتراكاته للسنين األخيرتين، فإن أحكام الفقرة ا: بما أن ديون السلفالسلفادور (0

 .4102كانون الثاني/يناير  0العشرين للجمعية العامة، رهن إقرار خطة سداد تبدأ في فترة سماح تمتد حتى الدورة منح  العراق: (4

، أنه سوف تتخذ التدابير 4116آذار/مارس  02: أكد معالي وزير السياحة اليمنية، السيد نبيل حسن الفقير، في رسالة مؤرخة اليمن (2

 0212-0222الالزمة للموافقة على خطة سداد جديدة عند انتهاء الخطة الحالية، وأن الخطة الجديدة سوف تغطي اشتراكات السنوات 

 ان يعرف بجمهورية اليمن الشعبية.المترتبة على ما ك
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 SOUV Clubومنظمة  (AMFORTالرابطة العالمية للتدريب المهني السياحي ) المنتسبانلم يمتثل العضوان  .8
Cameroon  ة بهما. غير أنَّ في خطط  المنصوص عليهاللشروط  السياحي قتصادعلوم االجامعة  سداد المتأخرات الخاصَّ

رة في  تقيَّدت قد (KUTEL) قوانين السياحةو  .من اشتراكاتها أي   دفعبالكامل بخطتها، وهي ما عادت متأخِّ

ة  .11 (، وكذلك مقّررات المجلس التنفيذي XIX)699( وXVIII)661( وXVII)622بناء  على قرارات الجمعية العامَّ
1(LXXXIXو ،)9(XCو ،)2(XCIو ،)8(XCIIIو ،)8(XCIVو ،)11(XCV ّيستفيد العراق من إعفاء مؤق ،) د من ت ممدَّ

ة  12تطبيق أحكام الفقرة  من النظام األساسي حتى الدورة الحالية من  24من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي والمادَّ
ة به حيِّز التنفيذ بدءا  من  ة بانتظار دخول خطة السداد الخاصَّ  .  2114كانون الثاني/يناير  1الجمعية العامَّ

 
 (CE/95/3(II)(d)في الوثيقة ) الوارديان السابق من الب ثالثاً. تحديثات

مت إلى الدورة دِّ ، التي قُ 4102آذار/مارس  20بتاريخ  عالهالوثيقة المذكورة ألدى المقارنة بالمعلومات الواردة في  .00

 :التاليةلمجلس التنفيذي، يمكن مالحظة التطورات من االسابقة 

 من قواعد التمويل: 22بلدان خاضعة للمادَّة  (أ )

 

من النظام األساسي، حيث أنَّها قد  22نَّ بوركينا فاسو وساحل العاج وأوغندا لم تعد خاضعة ألحكام المادَّة إ

الخطط المتصلة بتسديد متأخراتها إلى الدورة الخامسة والتسعين للمجلس التنفيذي  قّدمت

(CE/DEC/11(XCVبانتظار المصادقة عليها من قبل الدورة الحالية للجمعية الع ،) ة. كما أنَّ ميانمار لم امَّ

 تعد خاضعة لهذه األحكام أيضا  إذ إنَّها قد سدَّدت جميع متأخّراتها بالكامل.  

   

 من قواعد التمويل: 02بلدان خاضعة للفقرة 

 

عد التمويل حيث أنَّه قد قلّص حجم متأخراته إلى ما دون من قوا 02إنَّ باكستان لم يعد خاضعا  ألحكام الفقرة 

 مجموع اشتراكات سنتين.
 
 يورو 2014224826: 4102آذار/مارس  20المبلغ المستحق على هؤالء األعضاء بتاريخ  (ب )

  

 يورو 6610222822: 4102آيّار/مايو  20المبلغ المستحق على هؤالء األعضاء بتاريخ  

 

 )*(يورو 511225842نية: المجموع خالل الفترة المع 

 

 )*(
 42241822و من البحرين ويور 40410841يورو فقط ) 21610862من أصل هذا المبلغ، يتبيَّن أنَّ 

لةمتأخرات هي  باكستانيورو من   خالل هذه الفترة. محصَّ

 
 

ة  الواجب اتخاذها من قبلرابعاً. اإلجراءات   الجمعية العامَّ

ة  .12  أن:ُيطلب من الجمعية العامَّ

شكر األعضاء الذين بذلوا الجهود الضرورية من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية على الرغم من الضغوط الداخلية ت (أ )

 التي يواجهونها؛
 

تلحظ أنَّ كمبوديا وغينيا وجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية قد احترمت خطط السداد المتفق عليها لمتأخراتها  (ب )

 ؛4102حتى سنة 
 

قواعد من  02نَّ العضو الفاعل باكستان والعضو الفاعل ميانمار لم يعودا خاضعين ألحكام الفقرة تلحظ أيضا  أ (ج )

رات اشتراكاتهما جزئيا  أو بالكامل؛التمويل، بما أنَّها قد خف  ضا متأخِّ
 

يا كمبوديا وغين ،من قواعد التمويل لألعضاء الفاعلين 02تجديد اإلعفاء المؤقّت من أحكام الفقرة ب تقومأن  (د )

بالنظر إلى التزامهم بخطط السداد المتفق عليها معهم، وأن تمنح اإلعفاء  ،وجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية
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 وللعضوينمن قواعد التمويل لألعضاء الفاعلين بوركينا فاسو وساحل العاج وأوغندا  02المؤقت من أحكام الفقرة 

واالتحاد  Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordeste – Fundaçao CTI-NE ،المنتسبين

 ؛(UFTAA)العالمي لرابطات وكالء السفر 
 

اإلبقاء على اإلعفاء المؤقت الممنوح لبوليفيا وجمهورية جنوب أفريقيا والكونغو والسلفادور وغامبيا وموريتانيا  (ه )

الرابطة  ،ح لألعضاء المنتسبينالممنو 02من أحكام الفقرة  ونيكارغوا وتوغو وأورغواي واليمن، وكذلك اإلعفاء

أنَّه سيتم ب، ولكن مع التوضيح SOUV Club Cameroonومنظمة  (AMFORTالعالمية للتدريب المهني السياحي )

عن مواعيد الدفع الُمحدَّدة في خطط سدادهم  متخلفين ثبت أنَّهمإعادة تطبيق هذه األحكام على هؤالء األعضاء إذا 

 . 4102نيسان/ابريل  0بتاريخ 
 

د من تطبيق أحكام الفقرة ت (و ) من القواعد المالية الُمرفقة  12لحظ أيضا  أنَّ العراق ال يزال يستفيد من إعفاٍء مؤقت ممدَّ
ة  ة الحالية من النظام األساسي حتى الدورة 24بالنظام األساسي والمادَّ بدء العمل بخطة السداد  تقرّ ، وللجمعية العامَّ
 ؛ 2114ن الثاني/يناير كانو 1الموضوعة له بدءا  من 

 
، بالنظر إلى أنَّ 1898إلى  1818عن السنوات من  المستحقة تبلغ اليمن بضرورة تقديم خطة سداد جديدة لدينوها (ز )

 أي أحكاٍم تغطي اإلعفاء من سداد االشتراكات؛ تشملاألنظمة المرعية ال 
 

 التفاقات الُمبرمة، بهدف اإلبقاءاألعضاء با التالية على مدى التزام افي دورته اطلب إلى األمين العام أن يطلعهت (ح )

، الممنوح لهم من قبل الجمعية العامة أو إعادة 02حسب مقتضى الحال، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 .إخضاعهم لهذه األحكام في حال تبيَّن عدم وفائهم بالتزاماتهم
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ل. المادَّة   من النظام األساسي 43المرفق األوَّ

 من النظام األساسي على ما يلي، بالنسبة لتعليق العضوية: 22لمادة تنص ا .1

إذا تبين للجمعية أن أحد األعضاء مستمر في اتباع سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في المادة  ـ 0"

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

 

 يبقى تعليق العضوية ساريا إلى أن يتضح للجمعية أن تغييرا قد طرأ على هذه السياسة." ـ 4
 

 )سابعا( اآلتي، بالنسبة لتطبيق هذه األحكام: 402اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة القرار  .4

 A/RES/217(VII)القرار 

 

 د اشتراكاتهم وفق النظام األساسي:تعليق عضوية األعضاء المتأخرين في تسدي

 من النظام األساسي 22المادة 

 

 "إن الجمعية العامة،

 

من  22الذي أوصى بموجبه المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة أن تطبق المادة  CE/DEC/2(XXX)للمقرر  نظرا"

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

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  22بأن المادة  إذ تعترفو"

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

ية إلى ميزانية المنظمة، وهو سلوك من الواضح أنه يمثل سياسة الحاالت التي يطول فيها عدم سداد االشتراكات اإللزام

 تتنافى واألهداف األساسية للمنظمة،

 من النظام األساسي: 22تقرر من اآلن فصاعدا تطبيق تدبير تعليق العضوية الذي تنص عليه المادة  -0"

 

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

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

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

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

 من النظام األساسي؛ 22العضوية ينطبق على العضو بناء على المادة 

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

ن دوراته بما يتعلق بهذا تطلب إلى األمين العام أن يطبق هذا القرار وأن يعلم المجلس التنفيذي في كل دورة م -2"

 ."التطبيق
 

 مويل المرفقة بالنظام األساسيمن قواعد الت 31الفقرة 
 

 من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على ما يأتي: 02تنص أحكام الفقرة  .2

يحرم العضو المتأخر في تسديد مساهماته المالية في نفقات المنظمة من اإلمتياز الذي يتمتع به األعضاء بشكل  ـ 02"

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

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

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

 

 مدت الجمعية العامة في دورتها السادسة القرار اآلتي:وفي هذا الصدد، اعت .2



A/20/4(b) 
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A/RES/162(VI) 

 

 "إن الجمعية العامة،
 

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

 األحكام اآلتية: تؤكد"

 

( من اللوائح المالية، للجمعية أن 2) 1من قواعد التمويل والمادة  02"عندما يصبح عضو فاعل خاضعا ألحكام الفقرة 

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

 

 يكون العضو قد شرح أسباب إخفاقه في التسديد كتابة، وطلب استعادة حقوقه كتابة؛ ـ 0" 

 يجد المجلس أن الظروف خارجة عن إرادة العضو؛ ـ 4" 

 ".ير التي ينبغي اتخاذها من أجل تسوية المتأخراتيكون المجلس والبلد المعني قد اتفقا على التداب ـ 2" 

  



A/20/4(b) 
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 4133من النظام األساسي في  13المرفق الثاني. األعضاء الذين يمكن أن ُتطبَّق عليهم أحكام المادة 

 (4102 مايو/أيَّار 20)في 

 
 

 أعضاء فاعلون .1

1. VANUATU 
2. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 

 
 أعضاء منتسبون .2

1. BIMAN BANGLADESH AIRLINES 
2. BROCK UNIVERSITY 
3. CENGIZ 
4. CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURISTICOS DE CANARIAS S.L. 
5. CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM 

MANAGEMENT 
6. DESTINATION MARKETING ORGANIZATION – CAPE TOWN AND WESTERN CAPE 
7. ELAGRO, GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION 
8. EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A. – BAHIATURSA 
9. FEDERATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME 
10. INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE 
11. IXEO INTERACTIVE TRAVEL S.A. 
12. KOREA CULTURE & TOURISM POLICY INSTITUTE (CKTPI) 
13. KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB 
14. LEISURE QUEST INTERNATIONAL LLC. 
15. PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
16. RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA 
17. ZAGREB FAIR 

 


