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اللجنة املعنية باملفاوضات مع الوكاالت احلكومية الدولية 
  آذار/مارس ٢٠٠٣ 

 اتفاق العالقة مع املنظمة العاملية للسياحة 
 نص مشروع اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واملنظمة العاملية للسياحة 

  مذكرة من األمني العام 
طلبت املنظمة العاملية للسياحة، يف رسالة مؤرخـة ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١  – ١
)، بـدء إجـراءات حتوهلـا إىل  E/2002/5) موجهة من أمينها العام إىل األمني العام لألمـم املتحـدة

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة. 
وأذن الس االقتصادي واالجتمـاعي، يف قـراره ٢٤/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٤ متـوز/يوليـه  – ٢
٢٠٠٢، لرئيس الس، بالتشاور مع رؤساء اموعات اإلقليمية، بتعيني أعضاء اللجنة املعنيـة 
باملفاوضات مع الوكاالت احلكومية الدولية من الدول األعضاء يف الس. كما طلب الـس 
إىل اللجنة أن جتتمع يف وقت مناسب للتفـاوض مـع املنظمـة العامليـة للسـياحة خبصـوص اتفـاق 
بشأن العالقة بني األمم املتحدة واملنظمة العامليـة للسـياحة، اسـتنادا إىل املقترحـات الـيت قدمـها 
األمني العام، وطلب إىل اللجنة أيضا أن تقدم مشروع اتفاق بشأن العالقة بـني األمـم املتحـدة 

واملنظمة العاملية للسياحة إىل الس كي ينظر فيه يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٣. 

ويتضمن مرفق هذه املذكرة نص مشـروع اتفـاق أعـد علـى غـرار أحـدث اتفـاق مـن  – ٣
هذا القبيل، وهو االتفاق املعقود بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
(اليونيدو)، الذي أقرته اجلمعية العامة يف قرارها ١٨٠/٤٠ املؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٨٥. ويستند االتفاق األخري إىل االتفاقات اليت أبرمتها األمم املتحدة علـى مـر السـنني مـع 
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الوكاالت املتخصصة األخرى ويشــمل، حينمـا يقتضـي األمـر، بعـض التعديـالت الـيت تعكـس 
الطـابع املتطـور للعالقـة بـني األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصصـة. وتشـري احلواشـي املدرجــة 
ملـواد يف مشـروع االتفـــاق إىل األحكــام املقابلــة هلــا يف االتفــاق املعقــود بــني األمــم املتحــدة 
واليونيــدو ويف بعــض األحيــان إىل األحكــام املقابلــة هلــا يف اتفاقــات العالقــة مــع وكــــاالت 
متخصصة أخرى. ويف احلاالت الـيت يتضمـن فيـها مشـروع االتفـاق نصـا جديـدا يعكـس مسـة 
ـــود مــع اليونيــدو  فريـدة للمنظمـة العامليـة للسـياحة أو حكمـا ليـس لـه وجـود يف االتفـاق املعق
ولكنه مستمد من اتفاقات معقودة مع وكاالت متخصصة أخرى، يرد ذكر ذلـك يف احلاشـية 

ذات الصلة. 
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 مرفق 
 مشروع اتفاق بني األمم املتحدة واملنظمة العاملية للسياحة 

مراعاة ألحكام املـادة ٥٧ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة والفقـرة ٣ مـن املـادة ٣ و املـادة 
٣١ مـن النظـام األساسـي للمنظمـة العامليـة للســـياحة، تتفــق األمــم املتحــدة واملنظمــة العامليــة 

للسياحة على ما يلي: 
 

املادة ١ 
االعتراف 

تعترف األمم املتحدة باملنظمة العاملية للسياحة بوصفها وكالة متخصصة مسؤولة عـن  – ١
اختاذ اإلجراءات املناسبة مبوجب نظامها األساسي إلجناز األهداف املنصوص عليها فيه(١). 

تعترف األمم املتحدة بالدور احلاسم واألساسي للمنظمة العاملية للسـياحة يف السـياحة  – ٢
العامليـة، املنصـوص عليـه يف نظامـها األساسـي، مبـــا تقدمــه مــن إســهام يف التنميــة االقتصاديــة 
والتفاهم الدويل والسالم واالزدهار ويف االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنســان واحلريـات 

األساسية للجميع دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين(٢). 
تالحظ األمم املتحدة، اقتناعا منها بأن السياحة العاملية ميكن أن تسـهم إسـهاما كبـريا  – ٣
يف املساعي الرامية إىل حتقيق هدفني مشــتركني مهـا التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر، أن 
املنظمة العاملية للسياحة تويل عناية خاصة، وفقـا لنظامـها األساسـي، ملصـاحل البلـدان الناميـة يف 

ميدان السياحة(٣). 
 

املادة ٢ 
التنسيق والتعاون 

تعترف املنظمة العامليـة للسـياحة، يف عالقاـا مـع األمـم املتحـدة وهيئاـا والوكـاالت  – ١
ـــالدور التنســيقي للجمعيــة العامــة والــس االقتصــادي  الداخلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، ب
واالجتماعي ومبسؤولياما الشاملة يف جمال النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعيـة مبوجـب 

ميثاق األمم املتحدة(٤). 
 __________

املادة ١ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١)  
نص جديد.  (٢)
نص جديد.  (٣)

املادة ٢ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٤)
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تعـترف املنظمـة العامليـــة للســياحة، لــدى أداء دورهــا التنســيقي األساســي يف ميــدان  – ٢
السياحة بغرض اإلسهام يف التنمية االقتصاديـة، وخباصـة يئـة الفـرص للحـد مـن الفقـر وإجيـاد 
ـــل البلــدان منــوا، ويف تعميــق التفــاهم الــدويل وتعزيــز الســالم واالزدهــار  فـرص العمـل يف أق
واالحـترام واملراعـاة العـامليني حلقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للجميـع دون متيـيز بســبب 
العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، باحلاجـة إىل التنسـيق والتعـاون الفعـالني مـع األمـم املتحـدة 

وهيئاا والوكاالت الداخلة يف منظومة األمم املتحدة(٥). 
هلـذا توافـق منظمـة السـياحة العامليـة علـى التعـاون مـع األمـم املتحـدة يف أي تدبـري قــد  – ٣

يكون ضروريا لتنفيذ التنسيق الالزم للسياسات واألنشطة(٦). 
ـــة للســياحة كذلــك علــى املشــاركة يف أي هيئــة أو أي هيئــات  توافـق املنظمـة العاملي – ٤
أنشأا أو قد تنشئها األمم املتحدة بغرض تسيري هذا التعاون والتنسيق وعلى التعاون مع تلك 
اهليئات، وخباصة عن طريق العضوية يف جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم املتحـدة املعـين 

بالتنسيق، وعلى تقدمي ما قد يلزم من معلومات لتحقيق هذا الغرض(٧). 
تقوم املنظمة العاملية للسياحة بإعالم الس االقتصادي واالجتماعي باملسـائل الداخلـة  – ٥
يف جمال اختصاصها اليت تشترك الوكاالت األخرى يف االهتمام ا، وبأي اتفـاق رمسـي بشـأن 
مثل هذه املسائل يعقد بـني املنظمـة العامليـة للسـياحة ووكالـة أخـرى داخلـة يف منظومـة األمـم 

املتحدة(٨). 
 

املادة ٣ 
التمثيل املتبادل(٩) 

ــذي  يدعـى ممثلـو األمـم املتحـدة إىل حضـور اجتماعـات اجلمعيـة العامـة والـس التنفي – ١
للمنظمـة العامليـة للسـياحة وهيئامـا الفرعيـة، وإىل املشـاركة، دون التمتـع حبـق التصويــت، يف 
املداوالت اليت جتريها هذه اهليئات. وتوزع أمانة املنظمة العاملية للسياحة البيانات املكتوبة الـيت 
تقدمها األمم املتحدة على أعضاء اهليئات املذكورة أعاله، وفقا للمواد ذات الصلة مـن النظـام 

الداخلي. 
 __________

املادة ٢ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو)، إضافة إىل نص جديد يعكس مسة فريدة للمنظمة العاملية  (٥)
للسياحة. 

املادة ٢ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٦)
املادة ٢ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٧)

املادة ١٣ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٨)
املادة ٣ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٩)
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يدعــى ممثلــو املنظمــة العامليــة للســياحة إىل حضــور اجتماعــات الــس االقتصـــادي  – ٢
واالجتماعي وجلانه املختلفـة واجتماعـات اللجـان الرئيسـية للجمعيـة العامـة وهيئاـا األخـرى 
ومؤمترات األمم املتحدة واجتماعاا وإىل االشتراك يف مداوالا، دون التمتع حبـق التصويـت، 
وذلك عند تناول بنود يف جداول أعماهلا تتصل بأمور داخلة يف نطـاق أنشـطة املنظمـة العامليـة 
للسياحة وبغريها من األمور اليت ـم اجلـانبني. وتـوزع األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة البيانـات 
املكتوبة املقدمة من املنظمة العاملية للسياحة على أعضاء اهليئات املذكورة أعـاله، وفقـا للمـواد 

ذات الصلة من النظام الداخلي. 
يدعى ممثلو املنظمة العامليـة للسياحـة، بغـرض التشـاور، إىل حضـور جلسـات اجلمعيـة  – ٣

العامة عند مناقشة مسائل من النوع احملدد يف الفقرة ٢ من هذه املادة. 
 

املادة ٤ 
اقتراح بنود جدول األعمال(١٠) 

تتخذ املنظمة العاملية للسياحة، بعد إجراء ما قد يلزم من مشاورات متهيديـة، ترتيبـات  – ١
إلدراج البنود اليت تقترحها األمم املتحدة يف جدول أعمال اجلمعية العامة للمنظمـة أو جملسـها 

التنفيذي أو هيئاما الفرعية، حسب االقتضاء. 
تتخذ األمم املتحدة، بعد إجراء ما قد يلـزم مـن مشـاورات متهيديـة، ترتيبـات إلدراج  – ٢
البنود اليت تقترحها املنظمة العاملية للسياحة يف جدول أعمال الـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
أو حسب االقتضاء ووفقا للمواد ذات الصلة من النظام الداخلــي، يف جـدول أعمـال األجـهزة 

أو اهليئات األخرى لألمم املتحدة. 
 

املادة ٥ 
توصيات األمم املتحدة(١١)  

بالنظر إىل التزام األمـم املتحـدة بـالعمل مـن أجـل األهـداف احملـددة يف املـادة ٥٥ مـن  - ١
ميثاق األمم املتحـدة، وإىل اختصاصـات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي وسـلطاته املنصـوص 
عليـها يف املـادة ٦٢ مـن امليثـاق الـيت ختولـه أن جيـري دراسـات وأن يضـع تقـارير عـن املســـائل 
الدولية يف ميادين االقتصـاد واالجتمـاع والثقافـة والتعليـم والصحـة ومـا يتصـل ـا مـن أمـور، 
كما ختوله أن يوجه إىل إجراء مثل تلك الدراسات وإىل وضـع مثـل تلـك التقـارير، وأن يقـدم 

 __________
املادة ٤ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١٠)
املادة ٥ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١١)
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ــــالنظر أيضـــا إىل  توصيــات بشــأن هــذه املســائل إىل الوكــاالت املتخصصــة ذات الشــأن. وب
املسؤولية اليت تتحملها األمم املتحدة مبوجب املادتني ٥٨ و ٦٣ من امليثاق فيما يتعلـق بتقـدمي 
توصيات بقصد تنسيق سياسات هذه الوكاالت املتخصصة وأنشـطتها، توافـق املنظمـة العامليـة 
للسياحة على اختاذ ما يلزم لكي تقدم إىل اهليئة املختصة فيها، بقدر ما ميكن مـن السـرعة، أيـة 

توصيات رمسية قد توجهها إليها األمم املتحدة. 
توافـق املنظمـة العامليـة للسـياحة علـى أن تدخـل عنـد الطلـب يف مشـاورات مـع األمــم  - ٢
املتحدة بصدد مثل هذه التوصيات، وأن تعلـم األمـم املتحـدة يف الوقـت املناسـب بـاإلجراءات 
اليت اختذا أو اختذها أعضاؤها إعماال هلـذه التوصيـات، أو بالنتـائج األخـرى الـيت جنمـت عـن 

النظر فيها. 
 

املادة ٦ 
املساعدة املقدمة إىل األمم املتحدة(١٢) 

تتعاون املنظمة العاملية للسياحة، وفقا مليثاق األمم املتحدة والنظـام األساسـي للمنظمـة 
العاملية للسياحة، مع األمم املتحدة بتزويدها إىل أقصى حد ممكـن مبـا قـد تطلبـه مـن معلومـات 

أو دراسات خاصة، ومدها مبا قد تطلبه من مساعدة. 
 

املادة ٧ 
تقدمي املساعدة إىل جملس األمن(١٣) 

توافق املنظمة العاملية للسياحة على التعاون مع جملس األمن بتزويده مبـا قـد يطلبـه مـن 
معلومات وإمداده مبا قد يطلبـه مـن مسـاعدة يف سـبيل صـون أو إعـادة إحـالل السـلم واألمـن 

الدوليني. 
 
 
 
 

 __________
املادة ٨ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١٢)

املادة السادسة (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة)، املادة الثامنة (االتفاق املعقود بـني  (١٣)
األمم املتحـــــــدة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو))، املادة السابعة (االتفاق املعقود بني 
األمم املتحــــدة ومنظمة الطريان املدين الدويل)، املادة الثامنة (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة ومنظمة الصحة 

العاملية). 
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املادة ٨ 
التقارير املنتظمة(١٤) 

تقدم املنظمة العاملية للسياحة إىل األمم املتحدة تقارير منتظمة عن أنشطتها. 
 

املادة ٩ 
تبادل املعلومات والوثائق(١٥) 

رهنا بأي ترتيبات قد تكون ضرورية حلماية املواد السـرية، جيـري بـني األمـم املتحـدة 
واملنظمة العاملية للسياحة تبادل كامل وعاجل للمعلومات والوثائق املناسبة. 

 
املادة ١٠ 

 
اإلعالم(١٦) 

مراعاة للهدف الذي ترمي إليه املنظمة العاملية للسياحة، علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة 
١ مـن املـادة ٣ مـن نظامـها األساسـي، وبغيـة تنسـيق أنشـطة املنظمـة العامليـة للسـياحة يف هــذا 
ـــي بشــأن تلــك  امليـدان مـع عمليـات دوائـر اإلعـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، يـربم اتفـاق تكميل

املسائل بني األمم املتحدة و املنظمة العاملية للسياحة. 
 

املادة ١١ 
العالقات مع حمكمة العدل الدولية(١٧) 

توافـق املنظمـة العامليـة للسـياحة علـى تقـدمي أي معلومـات قـد تطلبـــها حمكمــة العــدل  - ١
الدولية عمال باملادة ٣٤ من النظام األساسي للمحكمة. 

متنح اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلذن للمنظمة العاملية للسياحة بأن تطلـب الفتـاوى  - ٢
من حمكمة العـدل الدوليـة بشـأن املسـائل القانونيـة الـيت تسـتجد يف نطـاق اختصاصـها خبـالف 
املسائل املتعلقة بالعالقات املتبادلة بني األمم املتحـدة و املنظمـة العامليـة للسـياحة أو غريهـا مـن 

الوكاالت املتخصصة. 
 __________

الفقرة (أ) من املادة ٦ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١٤)
الفقرة (ب) من املادة ٦ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١٥)

املادة السابعة (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونسكو).  (١٦)
املادة ١٢ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١٧)
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ـــات إىل حمكمــة العــدل الدوليــة مــن جــانب اجلمعيــة العامــة  جيـوز توجيـه هـذه الطلب - ٣
أو الس التنفيذي للمنظمة العاملية للسياحة الذي يتصرف عمال باإلذن الـذي متنحـه اجلمعيـة 

العامة للمنظمة العاملية للسياحة. 
تقوم املنظمة العاملية للسـياحة، لـدى طلـب فتـوى مـن حمكمـة العـدل الدوليـة، بـإبالغ  - ٤

الس االقتصادي واالجتماعي ذا الطلب. 
 

املادة ١٢ 
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت وغريها من األقاليم(١٨) 

توافق املنظمة العاملية للسياحة على التعـاون يف ميـادين اختصاصـها مـع األمـم املتحـدة 
يف إعمال املبادئ وااللتزامات املنصوص عليها يف الفصول احلادي عشر والثاين عشـر والثـالث 
ـــن املبــادئ وااللتزامــات املعــترف ــا إزاء البلــدان  عشـر مـن ميثـاق األمـم املتحـدة وغريهـا م
والشعوب املستعمرة، فيما يتعلق باملسائل اليت تؤثــر يف رفـاه وتقـدم شـعوب األقـاليم املشـمولة 

بالوصاية واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت وغريها من األقاليم. 
 

املادة ١٣ 
التعاون التقين(١٩) 

تتعهد األمم املتحدة واملنظمة العاملية للسياحة بالعمل معا على تقـدمي املسـاعدة التقنيـة 
ـــري  يف ميــدان الســياحة وتطويرهــا. وتتعــهدان علــى وجــه اخلصــوص بتفــادي االزدواجيــة غ
املستحسـنة يف األنشـطة واخلدمـات وتوافقـان علـى اختـاذ مـا يلـزم مـن تدابـري لتحقيـق التعــاون 
الفعال يف إطار آلية التنسيق القائمة يف ميـدان املسـاعدة التقنيـة، مـع مراعـاة دور ومسـؤوليات 
كـل مـن األمـم املتحـدة واملنظمـة العامليـة للسـياحة مبوجـب صكـي إنشـائهما، فضـال عـــن دور 
ومسـؤوليات املنظمـات األخـرى املشـاركة يف أنشـطة املسـاعدة التقنيـة. وحتقيقـا هلـــذه الغايــة، 
تعترف املنظمة العاملية للسياحة باملسؤوليات الشاملة للمنسقني املقيمني عن األنشـطة التنفيذيـة 
املضطلع ا من أجـل التنميـة، حسـبما حتددهـا قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة. وترحـب 
املنظمة العاملية للسـياحة، بوصفـها إحـدى الوكـاالت املتخصصـة الصغـرية الـيت ليـس هلـا متثيـل 
ميـداين، بـالدور الـذي ميكـن أن يقـوم بـه املنسـقون املقيمـون يف كفالـة متثيـل تلـك الوكـــاالت 

وتعزيز دورها. 

 __________
املادة ١١ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (١٨)

املادة ٩ (االتفاق املعقــود بـني األمـم املتحـدة واليونيـدو، عـالوة علـى نـص جديـد يعكـس مسـة فريـدة للمنظمـة  (١٩)
العاملية للسياحة. 
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املادة ١٤ 
اخلدمات اإلحصائية 

تتفـق األمـم املتحـدة واملنظمـة العامليـة للسـياحة علـى السـعي لتحقيـق أقصـى قـدر مـــن  - ١
التعـاون بينـهما وإزالـة كـل ازدواجيـة غـري مستحسـنة بينـهما واسـتخدام كـل منـهما ملوظفيــها 
الفنيـني أكفـأ اسـتخدام لـدى قيـام كـل منـهما جبمـع املعلومـات اإلحصائيـة وحتليلـــها ونشــرها 
ــات  وتعميمـها. وتتفقـان علـى توحيـد جـهودمها لكفالـة حتقيـق أقصـى فـائدة ممكنـة مـن املعلوم
اإلحصائية وأوسع استعمال ممكـن هلـا، وضمـان التنسـيق الوثيـق ملبـادرات كـل منـهما املتصلـة 
باإلحصـاءات، والتخفيـف إىل أدىن حـــد ممكــن مــن العــبء امللقــى علــى كــاهل احلكومــات 

واملنظمات األخرى اليت ميكن أن جتمع منها تلك املعلومات(٢٠). 
تعترف املنظمة العاملية للسياحة بأن األمم املتحدة هي الوكالـة املركزيـة جلمـع وحتليـل  - ٢
ونشر وتوحيد وحتسني اإلحصاءات السياحية اليت ختدم املقاصد العامة للمنظمات الدولية(٢١). 
تعترف األمم املتحدة باملنظمة العاملية للسياحة على أا املنظمة املختصة جبمـع وحتليـل  - ٣

ونشر وتوحيد وحتسني اإلحصاءات السياحية(٢٢). 
 

املادة ١٥ 
التعاون اإلداري(٢٣) 

ـــة العامليــة للســياحة باســتصواب التعــاون يف املســائل  تعـترف األمـم املتحـدة و املنظم - ١
اإلدارية ذات األمهية املشتركة. 

لذا، تتعهد األمـم املتحـدة واملنظمـة العامليـة للسـياحة بـأن تتشـاورا فيمـا بينـهما، ومـع  - ٢
الوكاالت األخرى املعنية الداخلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، بـني احلـني واآلخـر بشـأن تلـك 
املسائل، وال سيما بشأن أكثر الطرق حتقيقا للكفـاءة والتوافـق يف اسـتخدام املرافـق واملوظفـني 
واخلدمـات وبشـأن الوسـائل املالئمـة لتفـــادي إنشــاء وتشــغيل مرافــق وخدمــات متنافســة أو 

متداخلة، وذلك بغية كفالة أكرب قدر ممكن من التوحيد يف هذه املسائل. 

 __________
 

الفقرة (أ) من املادة ٧ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٠)
الفقرة (ب) من املادة ٧ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢١)
الفقرة (ج) من املادة ٧ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٢)

املادة ١٤ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٣)
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تستخدم املشاورات املشار إليها يف هذه املادة لتحديد الطريقة األكـثر إنصافـا لتمويـل  - ٣
أي خدمات أو مساعدة خاصة تقدمها، بناء على الطلــب، املنظمـة العامليـة للسـياحة إىل األمـم 
املتحدة أو األمم املتحدة إىل املنظمة العاملية للسياحة، رهنا بترتيبات تكميليـة يتفـق عليـها هلـذا 

الغرض. 
٤ - تستقصي املشاورات املشار إليها يف هذه املادة أيضا إمكانية استمرار أو إنشـاء مرافـق أو 
خدمـات مشـتركة يف جمـاالت حمـددة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة قيـام منظمـــة واحــدة بتوفــري هــذه 
املرافـق أو اخلدمـات إىل منظمـة أو عـدة منظمـــات أخــرى، وحتديــد الطريقــة األكــثر إنصافــا 

لتمويل هذه املرافق أو اخلدمات، رهنا بترتيبات تكميلية يتفق عليها هلذا الغرض. 
 

املادة ١٦ 
املكاتب اإلقليمية والفرعية(٢٤) 

تتعاون أي مكاتب إقليمية أو فرعية قد تنشــئها املنظمـة العامليـة للسـياحة تعاونـا وثيقـا 
مع املكاتب اإلقليمية أو الفرعية اليت أنشأا أو قـد تنشـئها األمـم املتحـدة، وال سـيما مكـاتب 

اللجان اإلقليمية ومكاتب املنسقني املقيمني. 
 

املادة ١٧ 
الترتيبات املتعلقة باملوظفني(٢٥) 

حرصـا علـــى الوصــول إىل معايــري موحــدة للتوظيــف الــدويل، تتفــق األمــم املتحــدة  - ١
واملنظمـة العامليـة للسـياحة علـى أن تضعـا، بـالقدر املســـتطاع عمليــا، معايــري مشــتركة بشــأن 
املوظفـني وأسـاليب وترتيبـات ـدف إىل تفـادي قيـام فـوارق ال مـربر هلـا مـــن حيــث أحكــام 
التوظيـف وشـروطه، وإىل تـاليف التنـافس يف تدبـــري املوظفــني، وتســهيل أي تبــادل للموظفــني 
يرغب فيه الطرفان ويكون خلريمها املتبادل. وهلذا الغرض، توافق املنظمة العاملية للسـياحة علـى 
قبـول النظـام األساسـي للجنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة وعلـى االشـــتراك يف الصنــدوق املشــترك 
للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وفقا للنظام األساسي للصنـدوق وقبـول اختصـاص 
احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة يف املسائل اليت تقدم بشـأا طلبـات يدعـى فيـها بعـدم االمتثـال 

هلذا النظام اإلداري. 

 __________
املادة ١٥ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٤)
املادة ١٦ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٥)
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وتتفق األمم املتحدة واملنظمة العاملية للسـياحة علـى التعـاون إىل أقصـى حـد ممكـن يف  - ٢
حتقيق هذه األهداف، وباألخص تتفقان على ما يلي: 

التشاور معا بني احلـني واحلـني بشـأن املسـائل ذات األمهيـة املشـتركة املتصلـة  (أ)
بأحكـام وشـروط اسـتخدام موظفيـهما والعـاملني فيـهما ـدف حتقيـق أكـــرب قــدر ممكــن مــن 

التوحيد يف هذه املسائل؛ 
التعاون يف تبادل املوظفني عندما يكون ذلك مسـتصوبا، علـى أسـاس مؤقـت  (ب)

أو دائم، مع وضع األحكام املناسبة حلفظ احلقوق املتصلة باألقدمية واملعاشات التقاعدية؛ 
التعاون مع الوكـاالت الداخلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة يف إنشـاء وتشـغيل  (ج)

جهاز مالئم لتسوية املنازعات اليت تنشأ بصدد استخدام املوظفني واملسائل املتصلة بذلك. 
األحكام والشروط اليت تقدم مبقتضاها األمـم املتحـدة أو املنظمـة العامليـة للسـياحة أيـة  - ٣
تسهيالت أو خدمات لألخرى بصـدد املوضوعـات املشـار إليـها يف هـذه املـادة تكـون، كلمـا 
ـــة تعقــد هلــذا الغــرض وفقــا للمــادة ٢٠ مــن هــذا  اقتضـى األمـر، موضوعـا التفاقـات تكميلي

االتفاق. 
 

املادة ١٨ 
املسائل املتنصلة بامليزانية واملسائل املالية(٢٦) 

تعـترف املنظمـة العامليـة للسـياحة بفـائدة إقامـة عالقـات وثيقـة مـــع األمــم املتحــدة يف  - ١
شؤون امليزانية والشؤون املالية، بغية حتقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن الكفـاءة واالقتصـاد يف تنفيـذ 
العمليات اإلدارية لألمم املتحدة والوكاالت الداخلية يف منظومة األمم املتحـدة وتـأمني أقصـى 

درجات التنسيق والتوحيد يف سري هذه العمليات. 
توافق املنظمة العاملية للسياحة على قبول النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة.  - ٢

توافـق املنظمـة العامليـة للسـياحة علـــى أن تــأخذ، علــى قــدر مــا يكــون ذلــك عمليــا  - ٣
ومناسبا، مبا توصي به األمم املتحدة من املمارسات والنماذج املوحدة. 

تتم املوافقة على الترتيبات اليت تعقـد بـني األمـم املتحـدة واملنظمـة العامليـة للسـياحة يف  - ٤
اال املايل وجمال امليزانية، وذلك وفقا للصك التأسيسي لكل منهما. 

 
 
 

املادة ١٧ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٦)
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يتشـاور املديـر العـام للمنظمـة العامليـة للسـياحة مـع األمـني العـام لألمـم املتحـــدة عنــد  - ٥
إعداد ميزانية املنظمة العاملية للسـياحة، ـدف حتقيـق أقصـى قـدر ممكـن عمليـا مـن التمـاثل يف 
طرق عرض ميزانيات األمم املتحدة والوكاالت الداخلة يف منظومة األمم املتحدة، علـى وجـه 
يسـمح بتوفـري أسـاس للمقارنـة بـني خمتلـف امليزانيـات، ودون اسـتبعاد اســـتخدام كــل منظمــة 

لعمالت خمتلفة يف إعداد ميزانياا(٢٧). 
توافق املنظمة العاملية للسياحة على أن حتيـل ميزانياـا املقترحـة إىل األمـم املتحـدة، يف  - ٦
موعد ال يتجاوز موعد إرسال امليزانيات املذكورة إىل أعضاء املنظمة، لتمكــني اجلمعيـة العامـة 
لألمم املتحدة من النظر فيها وتقدمي توصيات بشأا، وفقا للفقرة ٣ من املـادة ١٧ مـن ميثـاق 

األمم املتحدة. 
حيـق ملمثلـي املنظمـة العامليـة للسـياحة أن يشـاركوا يف أي وقـت، ودون تصويـــت، يف  - ٧
مـداوالت اجلمعيـة العامـة أو أي جلنـة تنشـئها، وذلـك عنـد النظـــر يف ميزانيــة املنظمــة العامليــة 

للسياحة أو يف مسائل إدارية أو مالية عامة متس املنظمة العاملية للسياحة. 
 

املادة ١٩ 
وثائق السفر الصادرة عن األمم املتحدة(٢٨) 

ـــام لألمــم  حيـق ملوظفـي املنظمـة العامليـة للسـياحة الرمسيـني، طبقـا ملـا يعقـده األمـني الع
املتحدة من اتفاقات خاصة مع األمني العام للمنظمة العامليـة للسـياحة، اسـتخدام وثـائق السـفر 

اليت تصدرها األمم املتحدة. 
 

املادة ٢٠ 
تنفيذ االتفاق(٢٩) 

لألمني العام لألمم املتحدة ولألمني العام للمنظمة العاملية للسياحة أن يعقدا، من أجـل 
تنفيذ هذا االتفاق، ما يعد مستصوبا من االتفاقات التكميلية. 

 
 

 
 

تتضمن هذه الفقرة يف ايتها العبارة اجلديدة التالية: �ودون استبعاد استخدام كـل منظمـة لعمـالت خمتلفـة  (٢٧)
يف إعداد ميزانياا�. 

املادة ١٨ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٨)
املادة ١٩ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٢٩)
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املادة ٢١ 
التعديل والتنقيح(٣٠) 

جيـوز تعديـل هـذا االتفـاق أو تنقيحـه باالتفـاق بــني األمــم املتحــدة واملنظمــة العامليــة 
للسياحة، وأي تعديل أو تنقيـح مـن هـذا القبيـل يبـدأ نفـاذه مبجـرد إقـراره مـن اجلمعيـة العامـة 

لألمم املتحدة واجلمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة. 
 

املادة ٢٢ 
بدء نفاذ االتفاق(٣١) 

يبدأ نفاذ هذا االتفاق مبجرد إقـراره مـن قبـل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة واجلمعيـة 
العامة للمنظمة العاملية للسياحة. 

 
 

 
 

املادة ٢٠ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٣٠)
املادة ٢١ (االتفاق املعقود بني األمم املتحدة واليونيدو).  (٣١)


