
 

 

 
 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة    
 

 

لقرار 
 

A/24/6(b) rev.3 
Madrid, 30 November 2021 
Original: English 

 (ب) 6البند 
من النظام األساسي   34تعلیق العضویة وفقا للمادة 

من  13المادة وطلبات اإلعفاء المؤقت من تطبیق 
 قواعد التمویل 

  من قبل الجمعیة العامةإجراء 

 1مشروع قرار 

 إن الجمعیة العامة،

ا  م قدمھ  نتیلال  A/24/6(b) rev.1والوثیقة     A/24/6(b)األجزاء المختلفة من التقریر الوارد في الوثیقةوقد تدارست  
 ، المذكورة أعالهألحكام  المعرضینحول األعضاء آخر المعلومات  اتتضمن لتیناألمین العام وال 

من النظام األساسي   34مواصلة تطبیق تدبیر تعلیق الحقوق واالمتیازات المنصوص علیھا في المادة   تقرر .1
من قواعد التمویل    13لألعضاء و/أو الفقرة  )  A/RES/217(VII)(أ) و (ب) من القرار (  1الفقرة   بموجب

إذا لم یتوصلوا إلى اتفاق مع األمین العام   )،(ب(أ) و  الثاني  المرفقة بالنظام األساسي المدرجة في المرفق  
 بشأن خطة لسداد متأخراتھم؛ 

 
  لكمبودیا من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي    13أن یجدد اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة    تقرر .2

وأوروغواي غامبیا  المتثالھونفاعل  أعضاء  م، وھوجمھوریة  نظًرا  علیھا خالل   السداد لخطط    م،  المتفق 
د التمویل المرفقة بالنظام  من قواع  13الفترة المرجعیة لھذه الوثیقة، ومنح إعفاء مؤقت من أحكام الفقرة  

 .؛ فاعالنوھما عضوان لسیرا لیونا و السودان  أیضا األساسي 
 

أیًضا .3 ل  تقرر  المؤقت  اإلعفاء  على  العراق،  اإلبقاء  الشعبیة،  نقیرغستاتشاد،  الدیمقراطیة  الو  ، جمھوریة 
ورابطة كتاب السفر آلسیا والمحیط  لجامعة أذربیجان للسیاحة واإلدارة  وكذلك    ،وفانوتو  نیكاراغوا، باكستان،

منتسبان،)(PATWA  الھادئ عضوان  وھما  ھؤالء   ،  على  األحكام  ھذه  تطبیق  سیتم  أنھ  التوضیح  مع 
 ؛2022نیسان/أبریل  1األعضاء إذا لم یستلحقوا اإلمتثال بخطط السداد الخاصة بھم بحلول 

 

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 
) من النظام المالي، یقدم األمین العام إلى الجمعیة العامة آخر المعلومات عن األعضاء الذین تطبق 3(  8وفقا للمادة  

النظام المالي المرفق بالنظام األساسي، كما یرد نصھما من    13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34علیھم أحكام المادة  
یذكر  كما  المالیة،  بالتزاماتھم  الوفاء  أجل  من  الالزمة  الجھود  بذلوا  الذین  األعضاء  یشكر  وھو  األول،  المرفق  في 

شأنھ أن  األعضاء بأھمیة تسدید اشتراكاتھم في المیزانیة في غضون الفترة المحددة، وبالتالي تجنب التأخیر الذي من  
 یعرقل تنفیذ البرنامج.
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من قواعد التمویل المرفقة    13الشروط التالیة لألعضاء الذین یطلبون إعفاًء مؤقتًا من أحكام الفقرة    وتحدد  .4
) تسدید اإلشتراك عن السنة  1ترح خطط سداد لتسویة متأخراتھا على أقساط: (بالنظام األساسي والتي تق

) التقید الصارم بالخطة المتفق علیھا 2الجاریة قبل دورة الجمعیة العامة التي یتم فیھا النظر في قضیتھم، و(
 لتسویة المتأخرات؛ 

 
 والیمن، العربیة السوریةوالجمھوریة  ألفغانستان ولیبیاالظروف الخاصة   وإذ تراعي

 
حین   من القواعد المالیة المرفقة بالنظام األساسي إلى  13من أحكام الفقرة  أفغانستان ولیبیا مؤقتا  إعفاء    تجدد  .5

 و الجمھوریة العربیة السوریة وتمنح  والعشرین القادمة،  الخامسةمرة أخرى في الدورة  مراجعة الطلب  
الموافقة على خطة تسویة متأخراتھم التي   ھم جمیعاوتناشد   المذكورة أعاله،الیمن إعفاء مؤقتا من األحكام  

 والعشرین؛  الخامسة سوف تقدم إلى الجمعیة العامة في دورتھا 
 

عن تطبیق ھذا القرار وامتثال األعضاء إلى   األجھزة اإلداریةإلى األمین العام أن یقدم تقریرا إلى    تطلبو .6
من قواعد التمویل   13االتفاقات المبرمة بغیة اإلبقاء، وفقا لكل حالة، على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 .مبالتزاماتھ  یفواإذا لم م المرفقة بالنظام األساسي أو إعادة تطبیق ھذه األحكام علیھ
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المادة   -أوال المعرضون ألحكام  الفقرة    34األعضاء  النظام األساسي و/أو  المرفقة    13من  المالیة  القواعد  من 
 بالنظام األساسي

من قواعد    13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34، تُطبَّق أحكام المادة  2021  أكتوبر/تشرین الثاني  30في   .1
في   .المرفق الثانيالواردة أسماؤھم في الجدول الوارد في    السبعة عشرالتمویل المرفقة بھ على األعضاء  

وقد حرم ھؤالء األعضاء من امتیازات على شكل خدمات أو من حق التصویت في    A/24/6(b)الوثیقة  
المادة  الجمعی أحكام  وتنطبق  المجلس.  الفقرة    34ة وفي  و/أو  األساسي  النظام  التمویل    13من  قواعد  من 

 إثیوبیا، وھي عضو فاعل.على  2021كانون الثاني/ینایر  1المرفقة بھ اعتبارا من 

المبلغ المترتب   بشأن  2021  یولیو/تموز  31  بتاریخ  A/24/6(b)الوثیقة    التحدیث الوارد في البیان السابق في .2
من قواعد التمویل المرفقة  13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34على األعضاء الخاضعین ألحكام المادة  

 من الوثیقة الوارد ذكرھا أعاله. المرفق الثاني، یبقى كما ھو في بھ

  الثاني   المرفق في    2022من النظام األساسي في عام    34ویذكر األعضاء الذین تنطبق علیھم أحكام المادة   .3
من قواعد    13من النظام األساسي و/أو الفقرة    34واألعضاء الذین سیظلون خاضعین ألحكام المادة    ألف،

ین إذا لم یتفقوا على خطة للسداد مع  ، في كلتا الحالتباء  الثاني  المرفق التمویل المرفقة بالنظام األساسي في  
 األمانة لتسویة متأخراتھم. 

 من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي 13األعضاء الذین منحوا إعفاء مؤقتا من تطبیق الفقرة  -ثانیا

درجة اإلمتثال للشروط التي وضعتھا الجمعیة لألعضاء الذین كانت اتفقت معھم    1  -  الثالثالمرفق  یبیّن   .4
من قبل   13على خطط لتسدید مستحقاتھم المتبقیة، والذین قد ُمنحوا إعفاء مؤقتا من تطبیق أحكام الفقرة  

ولقد    ).2019أیلول/سبتمبر    19-3الجمعیة العامة في دورتھا الثالثة والعشرین (سانت بطرسبرغ، روسیا،  
 -   الثالث  المرفق الذي ترد مقتطفات منھ في  ،  A/RES/715(XXIII)وافقت الجمعیة العامة، في قرارھا  

على منح األعضاء المذكورین في الجدول الذي سبق ذكره، بناًء على طلبھم، إعفاء مؤقتا من تطبیق ،  2
الشتراك السنة السابقة لدورة الجمعیة العامة األحكام السالفة الذكر، رھنا بالشروط التالیة: (أ) سداد فوري  

 التي ینظر خاللھا في ھذه الحالة، (ب) تقید صارم بخطة السداد المتفق علیھا لتسویة المتأخرات.

یبلغھ األعضاء، بعد تاریخ ھذه الوثیقة، من  .5 وسوف یقدم إلى الجمعیة العامة، في دورتھا الحالیة، كل ما 
  من القواعد المالیة المرفقة بالنظام األساسي. 13م الفقرة طلبات لإلعفاء المؤقت من أحكا
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 المرفقة بھ من قواعد التمویل 13من النظام األساسي والفقرة  34المادة  : األول المرفق 

 من النظام األساسي 34المادة 
 

 من النظام األساسي على ما یلي بالنسبة لتعلیق العضویة:  34تنص المادة  .1

للجمعیة أن أحد األعضاء مستمر في اتباع سیاسة مخالفة لھدف المنظمة األساسي، كما یرد في  إذا تبین   ـ   1" 
المادة الثالثة من ھذا النظام األساسي، لھا أن تعلق لھذا العضو ما یمارسھ من حقوق ویتمتع بھ من امتیازات  

 حاضرین والمصّوتین. وحصانات، وذلك بموجب قراٍر یُعتمد بغالبیة الثلثین من األعضاء الفاعلین ال 
 
 یبقى تعلیق العضویة ساریاً إلى أن یتضح للجمعیة أن تغییراً قد طرأ على ھذه السیاسة."  ـ 2
 

القرار .2 السابعة  دورتھا  في  العامة  الجمعیة  ھذه      A/RES/217(VII)اعتمدت  بتطبیق  یتعلق  ما  في  اآلتي 
 األحكام: 

 A/RES/217(VII)القرار 
 

 المتأخرین في تسدید اشتراكاتھم وفق النظام األساسي: تعلیق عضویة األعضاء 
 من النظام األساسي 34المادة 

 
 "إن الجمعیة العامة، 

 
الذي أوصى بموجبھ المجلس التنفیذي إلى الجمعیة العامة أن تطبق المادة    CE/DEC/2(XXX)للمقرر    نظراً 

من النظام األساسي، وأن تعلق بالتالي العضویة في المنظمة لألعضاء الذین تساوي اشتراكاتھم المتأخرة أو    34
تفاق مع األمین  تفوق اإلشتراكات المترتبة علیھم ألربع سنوات مالیة، والذین لم یقوموا في غضون ستة أشھر باإل 

 العام على خطة لتسدید ھذه المتأخرات، 
 

 التي أعدھا األمین العام بناًء على مقرر المجلس التنفیذي آنف الذكر،   A/7/10(j)للوثیقة    ونظراً 
 

من النظام األساسي، وھي تنص على جزاء تعلیق العضویة لألعضاء الذین یستمرون    34بأن المادة    وإذ تعترف 
قابلة   النظام األساسي، تصبح  الثالثة من  اتباع سیاسة مخالفة لھدف المنظمة األساسي، كما یرد في المادة  في 

م  إلى  اإللزامیة  اإلشتراكات  فیھا عدم سداد  یطول  التي  الحاالت  في  المنظمة، وھو سلوك من  للتطبیق  یزانیة 
 الواضح أنھ یمثل سیاسة تتنافى واألھداف األساسیة للمنظمة، 

 من النظام األساسي:  34من اآلن فصاعداً تطبیق تدبیر تعلیق العضویة الذي تنص علیھ المادة    تقرر   - 1" 

 عندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة متأخرات تعود إلى أربع سنوات مالیة، لیست )أ(
أن التسدید الجزئي لإلشتراكات ال یحول دون تطبیق تدبیر تعلیق  بالضرورة متعاقبة، علماً 

 العضویة، 
اشتراكاتھ  ) ب( لتسدید  العام على خطة  األمین  االتفاق مع  الذكر عن  العضو سابق  یتخلف  عندما 

بموجبھ المتأخرة في غضون فترة سنة واحدة ابتداًء من تاریخ القرار الذي الحظت الجمعیة  
 من النظام األساسي؛  34أن تدبیر تعلیق العضویة ینطبق على العضو بناًء على المادة 

.................... 
 
تطلب إلى األمین العام أن یطبّق ھذا القرار وأن یعلم المجلس التنفیذي في كل دورة من دوراتھ بما یتعلق   ـ   3

   بھذا التطبیق." 
 

 التمویل المرفقة بالنظام األساسيمن قواعد  13الفقرة  باء.
 

 من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي على ما یأتي:  13تنص أحكام الفقرة  .3
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یُحرم العضو المتأخر في تسدید مساھماتھ المالیة في نفقات المنظمة من اإلمتیاز الذي یتمتع بھ األعضاء   ـ   13" 
، إذا كانت قیمة متأخراتھ تعادل أو تفوق اإلشتراك  على شكل الخدمات وحق التصویت في الجمعیة والمجلس 

المستوجب علیھ للسنتین المالیتین المنصرمتین. لكن للجمعیة، بناًء على طلب المجلس، أن تسمح لھذا العضو  
 بالتصویت واإلفادة من خدمات المنظمة، إذا تبین لھا أن التأخیر ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتھ." 

    
 اعتمدت الجمعیة العامة في دورتھا السادسة القرار اآلتي: وفي ھذا الصدد،  .4

A/RES/162(VI) 
 

 "إن الجمعیة العامة، 
 

.................... 
 
 األحكام اآلتیة:   تؤكد " 
 

) من اللوائح المالیة، للجمعیة  7( 8من قواعد التمویل والمادة    13"عندما یصبح عضٌو فاعل خاضعاً ألحكام الفقرة  
 العضو حقھ في التصویت والتمتع بخدمات المنظمة، وذلك بصورةٍ إستثنائیة فقط حین: أن تعید لھذا  

 
 یكون العضو قد شرح أسباب تخلّفھ عن التسدید كتابةً، وطلب استعادة حقوقھ كتابةً؛ ـ 1"

 یجد المجلس أن الظروف خارجة عن إرادة العضو؛ ـ 2

 من أجل تسویة المتأخرات". اتخاذھار التي ینبغي یكون المجلس والبلد المعني قد اتفقا على التدابی ـ 3
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واألعضاء الذین سوف   2022من النظام األساسي في    34المادة  األعضاء الذین سوف تطبق علیھم أحكام    : الثانيالمرفق 
المرفقة بالنظام   من قواعد التمویل 13من النظام األساسي و/أو والفقرة  34یظلون خاضعین ألحكام المادة 

 األساسي، إذا لم یتفقوا مع األمانة على خطة سداد لتسویة متأخراتھم. 

إذا لم یتفقوا على خطة    2022من النظام األساسي في عام    34األعضاء الذین تنطبق علیھم أحكام المادة     -ألف
 سداد لتسویة متأخراتھم مع األمانة

 أعضاء فاعلون 

 إثیوبیا .1
 مدغشقر .2
 الصومال  .3

 أعضاء منتسبون

 

 

 

 

1. ADVENTURE TRAVEL AND TRADE ASSOCIATION – ATTA (USA) 
2. APSARA NATIONAL AUTHORITY (Cambodia) 
3. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENOTURISMO (AEE) 
4. ASSOCIATION PHARE SOCIALE (Switzerland) 
5. ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES (TURSAB) 
6. BONARD (Slovakia) 
7. CATALYST GROUP INTERNATIONAL (Israel) 
8. CENTRO INTERNACIONAL SUPERIOR DE TURISMO OSTELEA (Spain) 
9. EXPRESS ASSIST LTD (Russian Federation) 
10. GLOBAL TRAVEL AND TOURISM PARNERSHIP (GTTP) (UK) 
11. GRUPO RCI (Mexico) 
12. HORIZON RASH INTERNATIONAL TOURISM TRAINING INSTITUTE (Islamic Republic 
 of Iran) 
13. HOTELES CITY EXPRESS (Mexico) 
14. IBM (USA) 
15. ÎLE DE LA RÉUNION TOURISM (France) 
16. INHOLLAND UNIVERSITY (Netherlands) 
17. INSTITUTO MOVATUR (Spain) 
18. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SPECIAL 
 INTEREST TOURISM SITI-1 (Islamic Republic of Iran) 
19. LLC ATLANTIC LINE SEA CRUISES (Russian Federation) 
20. LUXURIA TOURS (UAE) 
21. NARAT INC. (Canada) 
22. PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA 
23. POS LDA. PROVIDER OFFSHORE SERVICES (Angola) 
24. RETOSA – REGIONAL TOURISM ORGANIZATION OF SOUTHERN AFRICA 
25. SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT IN PUBLIC ADM. IN BRATISLAVA 
 (Slovakia) 
26. SHAHDAG TOURISM CENTER – CJSC (Azerbaijan) 
27. THE FEDERAL STATE FUNDED INST. “FINANCIAL UNIVERSITY” UNDER GOV. 
 RUSSIAN FEDERATION 
28. TOURISM CARES INC. (USA) 
29. TOURIST ASSOCIATION FOR RESEARCH & DEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE 
 DEVELOPMENT FOR LOCAL & REGIONAL INVESTMENT (Morocco) 
30. TRAVEL INDEX (Seychelles) 
31. UNITED SAEED ASSIRI CO. LTD / UNITED ALPHA TOURISM CO. LTD. (Saudi Arabia) 
32. WORLD MEETINGS FORUM (Mexico) 
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من قواعد  13من النظام األساسي و/أو والفقرة    34ألحكام المادة  األعضاء الذین سوف یظلون خاضعین    - باء
لم    التمویل  أو  متأخراتھم  لتسویة  سداد  خطة  على  األمانة  مع  یتفقوا  لم  إذا  األساسي،  بالنظام  المرفقة 

 سنتین. یخفضوھا إلى ما یعادل أقل من  

 أعضاء فاعلون 
 

 بولیفیا .1
 بوروندي .2
 كامیرون .3
 جمھوریة أفریقیا الوسطى .4
 جیبوتي .5
 غینیا اإلستوائیة .6
 أثیوبیا .7
 غابون .8
 غینیا .9

 غینیا بیساو .10
 لیبیریا  .11
 ماالوي .12
 مدغشقر .13
 موریتانیا  .14
 نیجر  .15
 ساو تومي وبرینسیبي  .16
 سیرالیون  .17
 الصومال  .18
 الجمھوریة العربیة السوریة  .19
 تركمنستان  .20
 أوغندا  .21
 فنزویال  .22
 الیمن  .23
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 أعضاء منتسبون

  

1. ALISDR TOURISM CO. (Iran, Islamic Republic of) 
2. ASOCIACION ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTIFICOS EN TURISMO (AECIT) 
3. ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES INC. ASONAHORES – 

(Dominican Republic) 
4. BETTERFLY TOURISM (France) 
5. BONPORT  (France) 
6. CHEMONICS INTERNATIONAL INC. (USA) 
7. CLUSTER MONTAGNE (France) 
8. COHU EXPERIENCE (Finland) 
9. ETIHAD AVIATION (UAE) 
10. EUROAMERICANA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV (Mexico) 
11. EXCELTUR (Spain) 
12. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE BUENOS AIRES (Argentina) 
13. FIDETUR (Mexico) 
14. FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA (Mexico) 
15. GLOBALDIT (Spain) 
16. GRUPO MENUS S.L. (Spain) 
17. HAMEDAN MUNICIPALITY (Iran, Islamic Republic of) 
18. HIPPINDO (Indonesia) 
19. INFLOW SUMMITS (Turkey) 
20. INNOVA TAX FREE GROUP S.L. (Spain) 
21. INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION (Spain) 
22. IRAN CULTURE HERITAGE TOURISM INVESTMENT 
23. ISTRIA TOURIST BOARD (Croatia) 
24. JORDAN TOURISM BOARD 
25. JSC BALNEOSERVICE (Georgia) 
26. JSF TRAVEL AND TOURISM SCHOOL (Spain) 
27. KISH FREE ZONE ORGANIZATION (Iran, Islamic Republic of) 
28. KUWAINT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT CARNET CLUB 
29. MIDDLE EAST UNIVERSITY (Jordan) 
30. MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP (Spain) 
31. OBSERVATORIO DE DERECHO DE TURISMO (Argentina) 
32. PERIODISTAS EDITORES DE TURISMO A.C. (Mexico) 
33. PJS MARCOPOLO TURISMO DEVELOPMENT COMPANY (Iran, Islamic Republic of) 
34. PUNTA DEL ESTE CONVENTION BUREAU (Uruguay) 
35. REED TRAVEL EXHIBITIONS (UK) 
36. ROUTE REPORT DOIN SANE INC (France) 
37. ROYAL COMMISSION FOR AULA (Saudi Arabia) 
38. SMART SOLUTIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF IRSA (Iran, Islamic 

Republic of) 
39. TOURISM BANK (Iran, Islamic Republic of) 
40. TOURISM DEVELOPMENT UNION RUSSIAN FEDERATION 
41. TRAVEL HUNDER LLCJ (Russian Federation) 
42. UCC WHALE CENTER (USA) 
43. UNITED FEDERATION OF TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (UFTAA) 
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أحكام   1: الثالثالمرفق  تطبیق  إعفاء مؤقتا من  منحوا  الذین  التمویل  13والفقرة  األعضاء  قواعد  المرفقة    من 
 ) A/RES/715(XXIII)بالنظام األساسي (القرار 

Compliance with the conditions laid down by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXII I))
at 30 October 2021

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan
GA/EC approval Details Payment made

Full Member Year
Payment 

made
Start 
from 

Number of 
years Year

Contribution 
for the year

Annual  
arrears

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2021 Yes Yes
Chad 2019 No 2018 10 2018-2021 No No
Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2021 Yes Yes
Iraq 2010 Yes 2014 25 2014-2020 Yes Yes

2021 Part No
Kyrgyzstan 2017 Yes 2016 21 2017-2019 Yes Yes

2020 Part No
2021 No No

Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2020 Yes Yes
2021 No No

Pakistan 2018 Part Yes
2019-2020 No No

2021 Yes Part
Sudan 2021 Yes 2021 30 2021 Yes Part
Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2021 Yes Yes
Vanuatu 2019 Yes 2019 10 2019 Yes No

2020-2021 No No

102017 Part 2018

Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes

 

 

 لھذه الوثیقة* سیتم إرسال أي تحدیثات في ملحق 
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 A/RES/715(XXIII)القرار  مقتطفات من 2: الثالثالمرفق 

 إن الجمعیة العامة،

 A/23/5(b) Add.1واإلضافة    A/23/5(b) rev.1األجزاء المختلفة من التقریر الوارد في الوثیقة  وقد تدارست  
 آب/أغسطس، 31التي تتضمن آخر المعلومات لغایة 

)... ( 
 
من قواعد التمویل المرفقة بالنظام األساسي لألعضاء   13أن یجدد اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة    تقرر  .5

الفاعلین، غامبیا والعراق وقیرغیزستان ونیكاراغوا وأوروغواي، نظًرا المتثالھم لخطط الدفع المتفق علیھا  
من قواعد التمویل المرفقة بالنظام    13ة  خالل الفترة المرجعیة لھذه الوثیقة، ومنح إعفاء مؤقت من أحكام الفقر

المنتسبین، للعضوین  وكذلك  وفانواتو،  تشاد  الفاعلین  للعضوین  وجامعة   )،(PATWA باتوا األساسي 
 أذربیجان للسیاحة واإلدارة؛

 
اإلبقاء على اإلعفاء المؤقت لبولیفیا وكمبودیا وجیبوتي وغینیا االستوائیة وغینیا وغینیا بیساو   تقرر أیًضا .6

والسودان  و وبرینسیبي  تومي  وساو  وباكستان  والنیجر  وموریتانیا  الشعبیة  الدیمقراطیة  الو  جمھوریة 
والجمھوریة العربیة السوریة والیمن، مع التوضیح أنھ سیتم تطبیق ھذه األحكام على ھؤالء األعضاء إذا لم  

 ؛2020نیسان/أبریل  1یستلحقوا اإلمتثال بخطط السداد الخاصة بھم بحلول 
 
من قواعد التمویل المرفقة    13الشروط التالیة لألعضاء الذین یطلبون إعفاًء مؤقتًا من أحكام الفقرة    وتحدد  .7

) تسدید اإلشتراك عن السنة  1بالنظام األساسي والتي تقترح خطط سداد لتسویة متأخراتھا على أقساط: (
) التقید الصارم بالخطة المتفق علیھا 2و (الجاریة قبل دورة الجمعیة العامة التي یتم فیھا النظر في قضیتھم،  

 لتسویة المتأخرات؛ 
 

 الظروف الخاصة ألفغانستان ولیبیا،  وإذ تراعي
 
من القواعد المالیة المرفقة بالنظام األساسي إلى أن یتم تنقیحھ مرة    13تمنحھما إعفاء مؤقتا من أحكام الفقرة   .8

فغانستان ولیبیا الموافقة على خطة تسویة متأخراتھما  أخرى في الدورة الرابعة والعشرین القادمة، وتناشد أ
 التي سوف تقدم إلى الجمعیة العامة في دورتھا الرابعة والعشرین؛

 
إلى األمین العام أن یقدم تقریرا إلى الھیئات الحاكمة عن تطبیق ھذا القرار وامتثال األعضاء إلى   تطلب .9

من قواعد التمویل   13على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة االتفاقات المبرمة بغیة اإلبقاء، وفقا لكل حالة، 
 المرفقة بالنظام األساسي أو إعادة تطبیق ھذه األحكام علیھا إذا لم تف بالتزاماتھا؛

 
 


