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 7البند 
 2 –تعدیل المادة الرابعة 

 من القواعد المالیة المفصلة

 

  المجلس التنفیذي إجراء من قبل 

 1مقررمشروع 
 

 إن المجلس التنفیذي،
 

 وقد نظر في توصیة الجمعیة العامة في قراراھا (............) 
 

 من القواعد المالیة المفصلة، 2 –یقرر إقرار تعدیل المادة الرابعة  -1
 

 ویطلب إلى األمین العام إنفاذ ھذا التعدیل.  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 ھذا مشروع  مقرر . لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس ، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة  الدورة.

 
 ملخص تنفیذي 

 
المقرر   الرابعة   )CE/DEC/4(CXII)(بموجب  دورتھا  في  العامة  الجمعیة  أقرت  التنفیذي،  المجلس  الصادر عن 

 اقتراحا إلصالح اإلطار القانوني للعضویة باإلنتساب.  2021كانون األول/دیسمبر  2والعشرین التي عقدت في 

الج المنتسب، توصي  إنھاء عضویة العضو  یترتب علیھا  التي  المتأخرات  فترة  ذلك، وبغیة خفض  إلى  معیة إضافة 
 من القواعد المالیة المفصلة.  2 –العامة إلى المجلس التنفیذي بتعدیل المادة الرابعة 
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  مقدمة  -أوال

اقتراح األمین العام وأنشأ الفریق العامل المعني بإصالح  ،  (CXII)4أقر المجلس التنفیذي، بواسطة المقرر   .1
القانوني   باإلنتساب في  اإلطار  العالمیةللعضویة  السیاحة  الذي  منظمة    دورتھا   في  العامة  لجمعیةاإلى    قدم، 

منظمة السیاحة العالمیة    باإلنتساب فيعضویة  لبإصالح متكامل لإلطار القانوني ل  اقتراحاالرابعة والعشرین  
 .A/24/17(b)مراجعة القرار . یرجى بغیة إقراره

 
تعدیل المادة  ل  ، A/24/5(b)إضافة إلى ذلك، قدم الفریق العامل اقتراًحا إلى الجمعیة العامة، بموجب الوثیقة   .2

حجب العضویة عن  للجمعیة العامة أن تقرر    یمكنھذا التعدیل،  وب  من القواعد المالیة المفصلة.    2  –الرابعة  
من   13حكام الفقرة  أل  إذا كانوا خاضعین  مبسبب اإلخفاق غیر المبرر في تسویة متأخراتھ  األعضاء المنتسبین

یساوي أو یتجاوز مبلغ    م ما بلغ متأخراتھ تمن النظام األساسي، أي عندما    34قواعد التمویل بدالً من المادة  
 عن السنتین المالیتین السابقتین بدالً من أربع سنوات. معلیھ االشتراكات المستحقة

 تعدیل الاقتراح 

بالمادة   .3 التالي على  إلى  ، توصي الجمعیة العامة  (أ) من النظام المالي1-13عمال  بالتعدیل  التنفیذي  المجلس 
 من القواعد المالیة المفصلة: 2  –الرابعة   المادة

 
من قواعد    13] الفقرة  من النظام األساسي للمنظمة  34المادة  المنتسبین ألحكام ["عندما یخضع أحد األعضاء   .4

التمویل، یطلب األمین العام من العضو المنتسب تسویة متأخراتھ أو تقدیم خطة سداد في غضون ستة أشھر 
تاریخ إخطار المنظمة.  ه بذلكمن  لھذا الطلب، یجوز لو، أو االنسحاب من  لم یمتثل ھذا العضو  لجمعیة إذا 

العامة، بناًء على اقتراح من األمین العام، أن تقرر أنھ لم یعد عضًوا منتسبًا اعتباًرا من التاریخ الذي تحدده  
 الجمعیة العامة ".


