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 تقرير األمين العام 

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 األساسي  النظام تعديل إجراءات في بالنظر المعني العامل الفريق تقرير )ز(

 من النظام األساسي 33وتعديل المادة 

  الخلفية .أوال

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

 إعداد إلى باإلضافة األساسي، النظام لتعديل حالياً  به المعمول اإلجراء في النظر به يُناط بحيث التنفيذي، المجلس بإشراف

 .إلقراره العامة للجمعية المقبلة الدورة إلى إحالته بغرض األساسي النظام من 33 المادة تعديل نص

.2 الكونغو وبناًء على هذا الطلب، اقترح الفريق العامل المؤلَّف من كلٍّ من األرجنتين، كوستاريكا، جمهورية 

من النظام األساسي، وأحال مسودَّة  33الديمقراطية، مصر، الهند، المغرب، بيرو، الفلبين، سلوفاكيا، وإسبانيا تعديالً للمادة 

ر  في مالقة، إسبانيا. وأقّر المجلسالنص إلى الدورة الثالثة بعد المئة للمجلس التنفيذي التي انعقدت  التنفيذي بموجب الُمقرَّ

13 (CIII)  اته من النظام األساسي وشّجع الفريق العامل على مواصلة العمل على توصي 33النص المقترح لتعديل المادة

 .بشأن التعديالت العالقة التي قد تصبح سارية المفعول فور دخول إجراء التعديل الجديد حيّز النفاذ

وفي هذا الصدد، رفع الفريق العامل إلى المجلس التنفيذي إقتراحاً بشأن التعديالت العالقة التي قد تدخل حيّز النفاذ ما   3.

. ووافق المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة بموجب مفعولللنظام األساسي ساري ال 33إن يصبح تعديل المادة 

على اإلقتراح الذي تقّدم به الفريق العامل وطلب إلى األمين العام رفع القائمة لكي توافق عليها الجميعة  (CV) 12المقّرر 

 .العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثانية والعشرين

م نص التعديل المقترح للنظام األساسي، كما أُقِّر في الدورة الثالثة بعد  من 33وعمالً بالمادة   النظام األساسي، ُعمِّ 4.

هت في    .2017آذار/مارس  1المئة للمجلس التنفيذي، على كافة األعضاء الفاعلين عن طريق  مذّكرة  شفوية ُوجِّ

فترة سنة واحدة )بدالً من  منحوقّرر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة، بناًء على اقتراح  من ألمانيا،   5.

فترة الثالثة أشهر المقترحة أساساً( لبدء نفاذ التعديالت التي تعتمدها الجمعية العامة والتي ال تتطلب موافقة غالبية ثلثْي 

 .33لإلجراء الجديد الملحوظ في التعديل المقترح للمادة األعضاء الفاعلين، وذلك وفقاً 

.6 ((CV) 12)المقّرر  بعد المئة كما أقّرها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة 33في ما يلي الصيغة النهائية للمادة و 

 الثانية الدورة قبل ، بإنتظار إقرارها من2017حزيران/يونيو  5وُعمِّمت على األعضاء الفاعلين عبر مذّكرة  شفوية في 

 العامة: للجمعية والعشرين
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 بصيغتها الجديدة 33المادة  بصيغتها الحالية 33المادة 

يُحال أيُّ تعديل  مقترح لهذا النظام األساسي ومرفقه إلى  .1
األمين العام الذي يعّممه على األعضاء الفاعلين قبل 
ستة أشهر على األقل من تاريخ رفعه إلى الجمعية لكي 

 فيه.تنظر 

 يُعتمد أّي تعديل من قبل الجمعية بغالبية ثلثْي األعضاء .2
 الفاعلين الحاضرين والمصّوتين.

يدخل أيُّ تعديل حيّز النفاذ بالنسبة لكافة األعضاء متى  .3
أخطر ثلثا الدول األعضاء الحكومة الوديعة بالموافقة 

 على هذا التعديل.

رفقه إلى يُحال أيُّ تعديل  مقترح لهذا النظام األساسي وم .1
األمين العام الذي يعّممه على األعضاء الفاعلين قبل 
ستة أشهر على األقل من تاريخ رفعه إلى الجمعية لكي 

 تنظر فيه.

تصّوت الجمعية على أّي تعديل ويُعتمد بغالبية ثلثْي  .2
 الفاعلين الحاضرين والمصّوتين. األعضاء

في يدخل أيُّ تعديل حيّز النفاذ بالنسبة لكافة األعضاء  .3
على إعتماده من قبل الجمعية، ما لم  سنة  واحدةغضون 

ينص القرار الذي إعُتمد بموجبه على وجوب تطبيق 
 .4اإلجراء الملحوظ في الفقرة 

، إن أّي تعديل للمواد 3بصرف النظر عن أحكام الفقرة  .4
 35أو  33، 28، 25، 23، 14، 9، 7، 6، 5، 4

للنظام األساسي أو لقواعد التمويل، أو أّي تعديل 
ينطوي على تغييرات جوهرية في أهداف المنظمة أو 

إذا  –هيكليتها أو في حقوق وإلتزامات الدول األعضاء 
يدخل على الفور حيّز النفاذ  –ما حّددته الجمعية العامة 

بالنسبة لكافة األعضاء حالما يخطر ثلثا الدول األعضاء 
الوديعة بالموافقة على هذا التعديل. كما يجوز  الحكومة

للجمعية العامة أن تحّدد موعدًا نهائيًا للدول األعضاء 
 لإلخطار عن موافقتها على التعديل المعني.

 

 الفريق العامل بشأن التعديالت العالقة على النظام األساسي وقواعد التمويلتوصيات  .ثانيا

سارية تلقائياً  أن التعديالت التالي ذكرها ستصبح الفريق العامل على، اتفق CE/105/7(d)كما ورد في الوثيقة   7.

حيّز النفاذ اإلجراء الجديد دخولفور  المفعول
1
: 

، وهو يمنح مقعداً إضافياً في المجلس التنفيذي للبلد [A/RES/134 (V)]من النظام األساسي  14تعديل المادة  (أ )

ما يعني أن دخوله حيّز النفاذ ، 1997ديل بصورة  مؤقتة منذ العام الذي يستضيف مقر المنظمة. ولقد طُبِّق هذا التع

 .عيات عملية على المنظمة وأعضائهالن يستتبع أي تدا

، وهو ينص على أن مدة والية أعضاء المجلس ال [A/RES/208 (VII)]من النظام األساسي  15تعديل المادة  (ب )

العضوية الفوري ضرورياً للحفاظ على التوزيع الجغرافي العادل يجوز أن تُجّدد فوراً عند إنتهائها، ما لم يكن تجديد 

والمنصف، وفي هذه الحالة، يتطلّب التجديد غالبية األعضاء الحاضرين والمصوتين. ومن الناحية العملية، ما من 

المجلس، وتنظر إلزام  أو تقييد بشأن تجديد أعضاء المجلس. ووفقاً لهذا التعديل، ال يُصار إلى التجديد فوراً ألعضاء 

اللجان اإلقليمية في أّي تجديد  ويُقتَرح إلى الجمعية العامة رهناً بإستيفاء معييار التمثيل المنصف والعادل. وفي حال 

لم تتمكن الجمعية العامة من التوصل إلى توافق  في اآلراء في هذا الشأن، تتقّرر تشكيلة المجلس التنفيذي بالغالبية 

علين الحاضرين والمصّوتين، على النحو المبيّن في التعديل. وعليه، إن دخول هذا التعديل البسيطة لألعضاء الفا

ر للجمعية حيّز النفاذ لن تترتّب عليه أي آثار على الممارسة الحالية التي تتبعها المنظمة، حيث أن صيغة التعديل توفّ 

 .التنفيذيالعامة القدر الكافي من المرونة للتوافق على تجديد عضوية المجلس 

يُطبَّق ، وهو يحّد والية األمين العام بواليتين. و[A/RES/512 (XVI)]من النظام األساسي  22تعديل المادة  (ج )

 المنظمة على عملية تداعيات أي النفاذ حيّز دخوله يستتبع وعليه، لن .2005أصالً هذا التعديل الذي اعتُمد عام 

 .وأعضائها

                                            
 .المرفق األول لإلطّالع على نصوص التعديالتالرجاء مراجعة  1
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، وهو ينص على أن حكومة إسبانيا هي الجهة [A/RES/93 (IV)]من النظام األساسي  37تعديل المادة  (د )

، ما يعني أن 1981الوديعة للنظام األساسي بدالً من حكومة سويسرا. ويُطُبِّق هذا التعديل بصورة  مؤقتة منذ العام 

 .دخوله حيّز النفاذ لن يستتبع أي تداعيات عملية على المنظمة وأعضائها

، وهو ينص على أن العملة المعتمدة في المنظمة [A/RES/422 (XIV)]من قواعد التمويل  4لفقرة تعديل ا (ه )

، ما يعني أن دخوله حيّز النفاذ لن يستتبع أي 2001هي اليورو. ويُطُبِّق هذا التعديل بصورة  مؤقتة منذ العام 

 .تداعيات عملية على المنظمة وأعضائها

، وهو يشمل تحديد مهلة شهرين قبل السنة المالية [A/RES/61 (III)]من قواعد التمويل  12تعديل الفقرة  (و )

، ما يعني أن دخوله 1979إلبالغ األعضاء بمبلغ إشتراكاتهم السنوية. ويُطُبِّق هذا التعديل بصورة  مؤقتة منذ العام 

 .أعضائهاحيّز النفاذ لن يستتبع أي تداعيات عملية على المنظمة و

على أن تدخل التعديالت الُمشار إليها أعاله  ((CV) 12وافق المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة )المقّرر   8.

)متى ما اعتُِمد من قبل الجمعية العامة وأُقِّر من قبل الغالبية المطلوبة أي ثلثْي  33حيّز النفاذ عند بدء سريان تعديل المادة 

 .األعضاء الفاعلين(، رهناً بتأكيد الجهة الوديعة للنظام األساسي أي وزارة الخارجية اإلسبانية

اً عن الموضوع من تقرير 2017حزيران/يونيو  16تلقى مكتب المستشار القانوني لمنظمة السياحة العالمية بتاريخ   9.

الدوائر القانونية لوزارة الخارجية اإلسبانية. وبصورة  عامة، يدعم التقرير التوصيات التي سبق للفريق العامل أن تقّدم بها 

الدول األعضاء تكمن  بالنسبةبشأن التعديالت العالقة، كما يقترح أنّه لربما أحد السبل التي من شأنها تسهيل عملية الموافقة 

التعديالت العالقة التي ستصبح سارية المفعول ذكر من النظام األساسي ت 33راج فقرة  إضافية في نص تعديل المادة في إد

 .بصيغتها الجديدة حيّز النفاذ 33بمجّرد دخول المادة 

مذكور عمد في خالله إلى مناقشة وإقرار التعديل ال 2017حزيران/يونيو  23وعقد الفريق العامل إجتماعاً رابعاً في   10.

 .الذي تقّدمت به الدوائر القانونية لوزارة الخارجية اإلسبانية

 من النظام األساسي 33توصيات الفريق العامل بشأن تعديل المادة  .ثالثا

يوصي الفريق العامل، بناًء على اقتراح  من الجهة الوديعة للنظام األساسي أي وزارة الخارجية اإلسبانية، بإدخال   11.

من النظام األساسي على النحو الذي أقّرته الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي  33فقرة  خامسة إلى تعديل المادة 

 .33ية المفعول عند تصديق ثلثْي الدول األعضاء على تعديل المادة التعديالت العالقة التي ستصبح سار ذكرت

.12 من النظام األساسي على النحو اآلتي: 33وترد الفقرة الخامسة من النص المقترح لتعديل المادة  

(، (V) 134 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 14يدخل تعديل المادة  . 5"
(، وتعديل المادة (VII) 208 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 15 المادةوتعديل 

من النظام  37(، وتعديل المادة (XVI) 512 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 22
من قواعد التمويل )الُمعتمد من  4(، وتعديل الفقرة (IV) 93األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 

من قواعد التمويل )الُمعتمد من قبل الجمعية  12(، وتعديل الفقرة (XIV) 422قبل الجمعية العامة بموجب القرار 

 ."33 ز النفاذ عند بدء نفاذ التعديل الحالي للمادة( حيّ (III) 61العامة بموجب القرار 

حيّز النفاذ، وفقاً للنظام األساسي وعند اعتماده من قبل الجمعية العامة،  33سيتطلب دخول التعديل المقترح للمادة   13.

ل واألمانة اإلشارة إخطار الوديع بالموافقة عليه من قبل ثلثْي األعضاء الفاعلين في المنظمة. وبناًء عليه، يود الفريق العام

إلى أنّه من الضروري أن تشرع كافة الدول األعضاء على الفور باإلجراءات الداخلية الالزمة للموافقة على هذا التعديل، 

مع التذكير بأن هذا التطّور الدستوري سيمنح المنظمة المرونة الالزمة إلجراء أّي إصالح  في المستقبل لنظامها األساسي 

 .حسب اإلقتضاء

 تحليل التعديالت العالقة .رابعا

أن يوّسع مهام الفريق العامل لتشمل  (CV) 12قّرر المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة بموجب المقّرر   14.
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أعاله والواردة في المرفق الثاني لهذه الوثيقة، وذلك بغرض  (7)تحليل التعديالت العالقة غير الُمدرجة في الفقرة ثانياً 

 .الفعلية ورفع التوصيات بهذا الشأن حسب اإلقتضاء إلى الجمعية العامة استعراض أهميتها

وبعد دراسة  أّولية للوضع ومع األخذ بعين اإلعتبار أن بعض التعديالت العالقة تكتسي طابعاً معقّداً أو حّساساً،   15.

كافة الوثائق ذات الصلة ولكي يوصي الفريق العامل بإعطاء األمانة والفريق العامل المزيد من الوقت لكي تعّد األمانة 

يتسنى للفريق العامل التوّصل إلى موقف  مشترك في هذا الخصوص يُرفع  أوالً إلى المجلس التنفيذي إلقراره ومن ثم إلى 

 .الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للموافقة عليه

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل   .خامسا

.16 :أنمدعوة إلى  الجمعية العامة 

تحيط علماً بتقرير الفريق العامل وتشكر األعضاء على ما قاموا به من عمل وقّدموه من دعم في سبيل  (أ )

 ؛تطوير النصوص األساسية للمنظمة

 من النظام األساسي الذي ينص على ما يلي: 33وتعتمد تعديل المادة  (ب )

إلى األمين العام الذي يعّممه على األعضاء يُحال أيُّ تعديل  مقترح لهذا النظام األساسي ومرفقه  .1"
 الفاعلين قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ رفعه إلى الجمعية لكي تنظر فيه.

 الفاعلين الحاضرين والمصّوتين. تصّوت الجمعية على أّي تعديل ويُعتمد بغالبية ثلثْي األعضاء .2

على إعتماده من قبل في غضون سنة  واحدة  يدخل أيُّ تعديل حيّز النفاذ بالنسبة لكافة األعضاء .3
 .4الجمعية، ما لم ينص القرار الذي إعُتمد بموجبه على وجوب تطبيق اإلجراء الملحوظ في الفقرة 

، 28، 25، 23، 14، 9، 7، 6، 5، 4، إن أّي تعديل للمواد 3بصرف النظر عن أحكام الفقرة  .4
للنظام األساسي أو لقواعد التمويل، أو أّي تعديل ينطوي على تغييرات جوهرية في  35أو  33

 –إذا ما حّددته الجمعية العامة  –أهداف المنظمة أو هيكليتها أو في حقوق وإلتزامات الدول األعضاء 
الوديعة  بالنسبة لكافة األعضاء حالما يخطر ثلثا الدول األعضاء الحكومةيدخل على الفور حيّز النفاذ 

بالموافقة على هذا التعديل. كما يجوز للجمعية العامة أن تحّدد موعدًا نهائيًا للدول األعضاء لإلخطار 
 عن موافقتها على التعديل المعني.

 134 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 14يدخل تعديل المادة  .5
(V)208 لنظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرارمن ا 15 (، وتعديل المادة 

(VII) 512 من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار 22(، وتعديل المادة 
(XVI) 93من النظام األساسي )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار  37(، وتعديل المادة 

(IV) 422من قواعد التمويل )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار  4(، وتعديل الفقرة 

(XIV) 61من قواعد التمويل )الُمعتمد من قبل الجمعية العامة بموجب القرار  12(، وتعديل الفقرة 

(III)؛33 ( حيّز النفاذ عند بدء نفاذ التعديل الحالي للمادة" 

أهمية هذا التعديل على النظام األساسي الذي من شأنه توفير المرونة الالزمة وتذّكر الدول األعضاء ب (ج )

 ؛للمنظمة إلجراء أي إصالحات  هامة حسب اإلقتضاء والتكيّف مع إرادة أعضائها بالسرعة المطلوبة

إلى الشروع فوراً في اإلجراءات الداخلية الالزمة إلخطار الجهة الوديعة للنظام األعضاء وتدعو الدول  (د )

 ؛من النظام األساسي لكي يدخل حيّز النفاذ في الوقت المناسب 33األساسي بالموافقة على تعديل المادة 

الوديع بموافقتهم وتذّكر بأن دخول هذا التعديل حيّز النفاذ سوف يحصل حينما يخطر ثلثا األعضاء الفاعلين  (ه )

 ؛على التعديل

ي سيُرفق توال 33وتذّكر كذلك األمر بأن بدء نفاذ التعديالت المذكورة في الفقرة الخامسة من تعديل المادة  (و )
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 ؛في القرار لن تترتّب عليه أي تداعيات عملية على المنظمة وأعضائها، على النحو المبيّن في هذه الوثيقة انّصه

لى مواصلة تحليله لألهمية الفعلية لتعديالت النظام األساسي وقواعد التمويل وتشّجع الفريق العامل ع (ز )

األخرى العالقة ورفع توصياته بهذا الخصوص إلى المجلس التنفيذي إلقرارها ومن ثم إلى الدورة الثالثة والعشرين 

 .للجمعية العامة للموافقة عليها
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Annex I:  Amendments listed in Paragraph 5 of the amendment to Article 33 of the Statutes 

As approved by the 105th session of the Executive Council, the following amendments will enter into 
force once the amendment to Article 33 of the Statutes has received the required to thirds majority 
ratification by Full Members of the Organization:  
 

 A. 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)], conferring an additional seat in the Executive Council to the host State 
of the Headquarters of the Organization.  This amendment has been applied provisionally since 
1997, thus its entry into force would have no practical implication for the Organization and its 
Members.  

"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." 

 

 B. Amendment to Article 15 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventh 
session, Madrid, September-October 1987 [resolution 208(VII)], establishing that 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 which case, the renewal will require from a majority of the Full Members present 
and voting. In practice, there is neither obligation nor limitation for the renewal of the Members 
of the Council. In line with the amendment, Council Members are not being renewed 
immediately; any renewal is considered by the Regional Commissions and proposed to the 
General Assembly subject to equitable and fair representativeness criteria. If the General 
Assembly was not able to reach a consensus on the matter, the composition of the Executive 
Council would be decided by a simple majority of Full Members present and voting, as described 
in the amendment. Thus, the entry into force of this amendment would not have any implication 
in the current practice being followed by the Organization, as the wording of the amendment 
provides the General Assembly with sufficient flexibility to agree on the renewal of membership 
to the Executive Council.  

"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. 
 
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." 

 C. Amendment to Article 22 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, Dakar, November-December 2005 [resolution 512(XVI)], establishing a limit of two 
mandates for the Secretary-General. This amendment, adopted in 2005 is already being 
implemented. Thus, its entry into force would have no practical implication for the Organization 
and its Members. 

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

 D. Amendment to Article 37 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session, 
Rome, September 1981 [resolution 93(IV)], establishing the Government of Spain as Depositary 
of the Statutes instead of the Government of Switzerland. This amendment has been applied 
provisionally since 1981 and thus, its entry into force will not imply any change for the 
Organization and its Members.   

"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." 

 E. 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)], establishing the 
currency of the Organization in euros. This amendment has been applied provisionally since 
2001 and thus, its entry into force would have no practical implication for the Organization and 
its Members.  

"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." 

 F. Amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
third session, Torremolinos, September 1979 [resolution 61(III)], including a deadline of two 
months before a financial year for Members to be notified of the amount of their annual 
contributions. This amendment has been applied provisionally since 1979 and thus, its entry into 
force would have no practical implementation for the Organization and its Members.   

"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." 
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Annex II:  Pending amendments to the Statutes to be analysed by the Working Group 

A. 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.” 
 

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”  
 

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 
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.”  
 

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 
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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.”  
 

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: 
 

(i) a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence 
subordinate to territorial entities;  
 
(ii) an education board composed of academic, educational, vocational training and research 
institutions; and  
 
(iii) 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.” 
 

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 
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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.”  
 

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.” 
 

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.” 
 

B. 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." 

C. 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 
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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."  
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