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 تقرير عن أنشطة المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة

)ب( تقرير المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة حول اقتراح زمبابوي إدراج بندين فرعيين جديدين في 

 جدول أعمال الجمعية العامة

 الخلفية .أوال

ابوي يقترح فيه إدراج كتاباً من وزير السياحة وقطاع الضيافة في زمب 2017آب/أغسطس  9تلقت األمانة بتاريخ  .1

بندْين فرعيين جديدين على جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والعشرين المقبلة للجمعية العامة التي ستنعقد في تشنغدو، 

 ، ويُرفق هذا الكتاب طيّاً في المرفق األول.2017أيلول/سبتمبر  16إلى  11الصين، من 

آب/أغسطس إلى كافة األعضاء  11جمعية العامة، أحالت األمانة بتاريخ ( من النظام الداخلي لل3)5وعمالً بالمادة  .2

بواسطة مذكرٍة شفوية )مرفقة طيّاً في المرفق الثاني( إقتراح زمبابوي لكي تنظر فيه الدورة الثانية والعشرون للجمعية 

ت التي تم تبادلها مع زمبابوي بهذا العامة عند إعتماد جدول أعمالها. كما قّدمت األمانة إلى أعضاء المنظمة كافة المراسال

 الشأن.

وبالنظر إلى البيانات الواردة في الوثائق التي قّدمتها زمبابوي، وتحديداً بشأن المخالفات المزعومة في عملية إنتخاب  .3

د أن التي أجراها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة بعد المئة، تود األمانة أن تؤكّ  2021-2018األمين العام للفترة 

المجلس التنفيذي أجرى عملية اإلقتراع بما يحترم احتراماً تاماً النظام األساسي للمنظمة والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، 

بما في ذلك عروض المرشحين، واإلجتماع المحصور الخاص لمناقشة أسماء المرّشحين، واإلجتماع العادي الخاص 

ى النحو الملحوظ في إجراءات اإلنتخاب التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته للتصويت عن طريق اإلقتراع السّري، عل

 . (CIV) 15الرابعة بعد المئة المنعقدة في األقصر، مصر، بموجب القرار 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي .ثانيا

مجلس التنفيذي، يُطلب إلى المجلس وعليه، وبما أن البيانات والمخالفات المزعومة تشير بشكٍل أساسي إلى ال .4

التنفيذي أن يرفع تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرين حول هذه المسألة، من أجل تزويد الجمعية بكافة 

 المعلومات الضرورية عند النظر في اإلقتراح المقّدم من قبل زمبابوي.
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 2017آب/أغسطس  9يافة في زمبابوي بتاريخ كتاب وزير السياحة وقطاع الض  األول:المرفق 

 
 

 
 2017آب/أغسطس  9

 

 د. طالب الرفاعي 

 أمين عام 

 منظّمة السياحة العالمية 

 كابيتان هايا 42

 مدريد

 إسبانيا 

 

 

 صاحب السعادة، 

 

 مة السياحة العالمية اقتراح إدراج بنود جديدة ضمن جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّ 

 2017أيلول/سبتمبر  16-11 –تشنغدو 

 

ه إليكم بتاريخ  من جدول  9، إضافة بنَدين جديَدين إلى البند الحالي رقم 2017تّموز/يوليو  18اقترحُت في كتابي الُموجَّ

َل إلى الدول األعضاء في األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية الذي أرس  

 . 2017حزيران/يونيو  12المنظّمة في 

 

 وكانت اإلضافات الُمقتَرحة:

 

جلسة االقتراع التي أجراها المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة  مناقشة )أ( من جدول األعمال 9البند 

النتخاب األمين  2017أيَّار/مايو  12العالمية في مدريد، إسبانيا، بتاريخ 

 2021-2018م للفترة العا

 

 مناقشة القواعد الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات )ب( من جدول األعمال9البند 

 

من جدول األعمال  9النظر في البند رقم  قبلواقتُر َح أيًضا أن تقوم الجمعية العامة بالبحث في هذين البنَدين اإلضافيَّين 

 حزيران/يونيو(، وهو 12عمال المؤقّت الصادر بتاريخ الحالي )وفقًا لجدول األ

 
 بتوصية من المجلس التنفيذي" 2021-2018"تعيين األمين العام للفترة  

 
الحالي المذكور أعاله  9في حال وافقت الجمعية العامة على االقتراحات الُمقدَّمة من قبل جمهورية زمبابوي، فإّن البند 

 . عمال)ج( من جدول األ9البند سيصبح 

 

 ، ذكرتم ما يلي2017تّموز/يوليو  29، إنّما الُمستلَم في 2017تّموز/يوليو  21في رّدكم المؤّرخ في 

 

أّي بند يقترحه عضو من أعضاء المنّظمة )...( يجب إرفاقه بتقرير )...( يحّدد إطار النقاش ويتضّمن حسب  ")...(
ن قبل الجمعية العامة على شكل توصيات أو مقّررات، لتكوَن بمثابة االقتضاء طلباتٍ بشأن اإلجراءات الواجب اّتخاذها م

 مورٍد أو مرجعٍ للوفود بغية االستعالم وإعداد موقفهم بشأن المسألة المطروحة". 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة

 مبنى جون بويين –الطابق السابع 

Cnr Innez Terrace and Speke Avenue 

 CY 1718. ب.: ص
Causeway  

Harare 
 

 يجب توجيه كافة
 كافة المراسالت إلى

 "أمانة السياحة وقطاع الضيافة"
 770897/759391هاتف: 

 ”TOURJSMT“ العنوان التلغرافي:

702054فاكس:   
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ني أن أرف َق طّي هذا الكتاب "تقريَرين" منفصلَين أرجو تعميمهما على كافة الدول  بناًء على المشورة اآلنفة الذكر، يسرُّ

 )ب((. 9)أ( و9ضاء مع كتابي السابق الذي اقترحُت فيه رسميًا البنَدين اإلضافيَّين )األع

 

 وأرجو أن تتفّضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

 

 
 

 الدكتور النائب والتر مزمبي 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة 

 رئيس لجنة منظّمة السياحة العالمية اإلقليمية ألفريقيا
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 سة االقتراع التي أجراها المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية في مدريد، إسبانيا، جل مناقشة

 2021-2018النتخاب األمين العام للفترة  2017أيَّار/مايو  12بتاريخ 
 

 

 

العالمية، إلى كافة الدول األعضاء في منظّمة السياحة  2017حزيران/يونيو  12الموّجه بتاريخ  الكتاب المفتوحبناًء على 

أيَّار/مايو تضّمنت عّدة ثغرات إجرائية ومخالفات أخرى،   12تعتبر جمهورية زمبابوي أّن جلسة االقتراع التي أجريت في 

َعةً ليس فقط إلى تقويض نزاهة العملية، بل أيًضا إلى إثارة الشكوك حول صوابية النتائج التي أسفرت عنها هذه  أدَّت ُمجتم 

 ا تخلّلته من شوائب واضحة.  العملية، نظًرا إلى م

 

 اشتملت الثغرات اإلجرائية والمخالفات األخرى في جوهرها على ما يلي: 

 

 قبل إبالغ المجلس التنفيذي باستالم رسالٍة خطّية من رئيس جمهورية سيشيل لـتأجيل ليَومين قرار األمانة بـا

سانت آنج لمنصب أمين عام منظّمة السياحة لترشيح السيّد آالن  سحبت تأييدهامفاُدها أّن حكومة سيشيل قد 

 العالمية؛ 

  قرار األمانة باإلعالن عن هذه المعلومات فقط عندما باشر المجلس بالنظر في بند جدول األعمال المتّصل

 باالنتخابات؛ 

  عن استمرار حضور السيّد  التغاضيبـ –على الرغم من إدراكها الكامل لموقف حكومة سيشيل  –قرار األمانة

 ، في مجريات المنظّمة؛ "مرّشٍح" ُمعلَن، كـسانت آنج ومشاركته الناشطة

  حصول  قبلقرار السماح لهذا المرّشح بعد أن أصبح غير مؤهٍّل للترّشح، بالتوّجه بكلمٍة إلى المجلس التنفيذي

دقائق المفروضة  (10)؛ والسماح له بمخاطبة المجلس لمّدٍة تجاوزت إلى حٍد كبير العشر مباشرة  عملية االقتراع 

 على المرّشحين الباقين الموافين للقواعد؛ 

  القرار بالسماح، دون أّي قيد أو تحفّظ، باالنتقاد الصريح الذي وّجهه السيّد سانت آنج لالتّحاد األفريقي، وبالتالي

 للمرّشح المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي لمنصب األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية؛ 

 األساسية للعملية االنتخابية في منظّمة  المرحلة الثانية، أو بالسماح بالتغاضي عن لتغاضي كلّي اار األمانة باقر

إلى جميع الدول األعضاء  2017أيَّار/مايو  5السياحة العالمية، التي تّم تأكيُدها في المذّكرة التي وّجهتها بتاريخ 

")...(  بإدارةجراء اجتماع خاّص محصور يقوُم الرئيس خالله في منظّمة السياحة العالمية، والتي تقضي بإ

 ". مناقشة حول المرّشحين

 

، وأن تلتمس توضيًحا و/أو 2017أيَّار/مايو  12أن تحقّق في مجريات ما حصَل في مدريد يوم  يُطلَب من الجمعية العامة

 ذكورة أعاله. تبريًرا من جانب األمين العام بشأن المخالفات والثغرات اإلجرائية الم

 

إقرار اإلضافة الثانية المقترح إدراُجها ضمن جدول األعمال من قبل جمهورية زمبابوي، وهي:  ويُطلَب من الجمعية العامة

"، وحّث األمانة على القيام مناقشة القواعد الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات)ب( "9البند 

للقواعد اإلجرائية المعمول بها حاليًا بغية ضمان عدم تكرار الثغرات والمخالفات التي تخلّلتها جلسة بمراجعٍة فورية وشاملة 

 أيّار/مايو.  12االقتراع المنعقدة في مدريد بتاريخ 

 

ية من جدول األعمال المؤقّت للدورة الثان 9تأييد اقتراح جمهورية زمبابوي بتغيير رقم البند  ويُطلَب من الجمعية العامة

-2018تعيين األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية للفترة والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، وهو "

 )ج( 9"، ليصبح البند بتوصية من المجلس التنفيذي 2021

 

ّوالً( طريقة إجراء بناًء على ما تقّدم، ومن أجل إزالة أّي شكوك قد تكون لدى أّي دولٍة من الدول األعضاء بشأن: )أ

إنجاز  يُطلَب من الجمعية العامة، و)ثانيًا( صوابية نتائج هذه االنتخابات؛ 2017أيّار/مايو  12االنتخاب في مدريد بتاريخ 

بتوصيٍة من المجلس  2021-2018بند جدول األعمال المتعلّق بـ"تعيين األمين العام لمنّظمة السياحة العالمية للفترة 

 .يقة التصويتبطرالتنفيذي"، 
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فمن شأن هذا التصويت التأكيدي، المصحوب بطلٍب واضح من الدول األعضاء إلى األمين العام لإلشراف على مراجعٍة 

شاملة للقواعد التي تنظّم إجراء االنتخابات في منظّمة السياحة العالمية، أن يمنح الثقة للدول األعضاء بشأن نتائج عملية 

 د، وأن يعّزز نزاهة المنظّمة بشكٍل عام. االقتراع التي جرت في مدري

 

والمسألة األخرى ذات الصلة المباشرة التي من المهّم أن تنظر فيها الجمعية العامة هي مسألة تحديد نهج واضح يستند 

 إلى قواعد في حال لم يُسفِر االقتراع عن حصول أّي من المرّشحين على غالبية الثلثَين المطلوبة. 

 

، إعادة االنتخاباتية العامة النظر في اقتراٍح يقضي بقيام الجمعية العامة في حال حدوث ذلك بطلب يُرجى من الجمع

 بمشاركة جميع المرّشحين الخمسة الموافين للقواعد، على أن تُباَشر العملية االنتخابية من حيث بدأت المخالفات. 

 

 مخّصص لهذا الغرض تحديًدا.وقد يكوُن من الضروري عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي 

 

تتضّمن الصفحات التالية وصفًا أكثر تفصيالً يوضح كيف تّم إطالق عملية االنتخاب وإجراؤها، مع شروحاٍت إضافية تبّرر 

 االعتراض على الشوائب التي تخلّلتها عملية االنتخاب. 

 

 الدعوة إلى تقديم عروض المرّشحين  –اإلعالن عن شغور المنصب 

 

ل/أكتوبرفي تشري ، تّم اإلعالن رسميًا عن الشغور المرتقب في رئاسة منّظمة السياحة العالمية. ودعا اإلعالن 2016ن األوَّ

نفسه جميع المهتّمين بالترّشح للمنصب إلى تقديم المستندات المطلوبة إلى أمانة منظّمة السياحة العالمية )المستشار القانوني( 

 . 2017ذار/مارس آ 11صمن مهلٍة أقصاها منتصف ليل 

 

وأعلنت األمانةُ أيًضا أنّه من المزمع إجراء االنتخابات خالل انعقاد الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي، في مدريد، 

 . 2017أيّار/مايو  12و 11إسبانيا، بتاريخ 

 

 في هذه الحالة، كانت المستندات المطلوبة عبارة عن: 

 

  خطاب المرّشح 

 للمرّشح )صفحتان(  السيرة الذاتية 

 ( 6بيان السياسات ونيّة اإلدارة  )صفحات 

  شهادة صّحية موقّعة من مركز طبّي معروف 

  كتاب دعم من حكومة البلد الذي يؤيّد المرّشح 

 

 المرّشح األفريقي 

 

ن نيّته بالترّشح ع –بشخص الدكتور النائب والتر مزمبي من زمبابوي  –وفقًا لم تؤّكده الوثائق، أعلن المرّشح األفريقي 

ل من نيسان/أبريل  . في تلك المرحلة، كاَن قد ناَل تأييًدا باإلجماع من قبل الدول الخمس عشرة 2016للمنصب منذ األوَّ

، ناَل أيًضا التأييد باإلجماع من قبل رؤساء 2016تّموز/يوليو  17األعضاء في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي. وفي 

 ألفارقة خالل قّمة االتّحاد األفريقي المنعقدة في كيغالي، رواندا. الدول والحكومات ا

 

ومنذ ذلك الوقت، خاَض حملته باعتباره المرّشح المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي لمنصب األمين العام لمنظّمة السياحة 

عةً على هذا التأي يد وُمشار كةً فيه، بدًءا بالجماعة اإلنمائية العالمية. وفي جميع األحوال، فإّن البلدان األفريقية كانت ُمجم 

 للجنوب األفريقي وصوالً إلى االتّحاد األفريقي. 

 

 سيشيل تدخُل المنافسة 

 

، أعلن وزير السياحة في سيشيل السيّد آالن سانت آنج عن استقالته من منصبه الوزاري 2016كانون األّول/ديسمبر  28في 

 م لمنظّمة السياحة العالمية. من أجل الترّشح لمنصب األمين العا
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حيث سحبت حكومة سيشيل عندئٍذ  –وأّدى هذا الترّشح من بلٍد أفريقي آخر، الذي استمّر لغاية عشية االنتخابات نفسها 

إلى التسبّب بااللتباس لدى أعضاء المجلس التنفيذي،  –ترشيحها للسيّد سانت آنج بناًء على طلب مفّوضية االتّحاد األفريقي 

 شّكل عنصًرا أساسيًا من العملية االنتخابية المغلوطة التي تلت ذلك.  كما

 

 ترشيحات موافية للقواعد  7 –انتهاء مهلة تقديم العروض 

 

بعد انتهاء مهلة تقديم العروض، وبعد التدقيق في كافة المستندات المقّدمة من قبل المرّشحين، أعلنت أمانة منّظمة السياحة 

 ترشيحات موافية للقواعد.  كما أعل ن عن سبعة ترشيحات أخرى غير موافية للقواعد.  7موعه العالمية وجود ما مج

 

، قامت أمانة منظّمة السياحة العالمية بتوجيه مذّكرة إلى جميع الدول األعضاء إلبالغهم 2017آذار/مارس  15في 

 بالترشيحات الموافية للقواعد التي تّم استالُمها، وهي: 

 

 د فاهان مارتيروسيان السيّ   أرمينيا 

  السيّد مارسيو فافيال  البرازيل 

  السيّد خايمي ألبرتو كابال سانكليمينتي   كولومبيا 

 السيّد زراب بولوليكاشفيلي   جورجيا 

  شيم-السيّدة دهو يونغ كوريا الجنوبية 

  السيّد آالن سانت آنج   سيشيل 

  السيّد والتر مزمبي  زمبابوي 

 

 

 ترشيحات موافية للقواعد 6 –انسحاب أرمينيا 

 

، تلقّى األمين العام رسالة بالبريد االلكتروني من السيّد فاهان مارتيروسيان )أرمينيا( يعلمه فيها 2017نيسان/أبريل  10في 

 "لظروف غير مرتقبة". بسحب ترشيحه لمنصب أمين عام منظّمة السياحة العالمية 
 
 مية بشأن االنتخابات بيان منظّمة السياحة العال –نيسان/أبريل  18

 

، قامت أمانة منّظمة السياحة العالمية بتعميم وثيقة على كافة األعضاء في المجلس التنفيذي 2017نيسان/أبريل  18في 

 ". 2021-2018"توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرّشح لمنصب األمين العام للفترة تحت عنوان 

 

لموافين للقواعد وإرفاق سيرهم الذاتية وبيانات السياسات ونيّة اإلدارة الخاّصة بهم، تضّمنت وإلى جانب تعداد المرّشحين ا

ا بالقواعد واإلجراءات المرعية في انتخاب األمين العام للمنظّمة )الوثيقة أيًضا   (".2021-2018"تذكير 

 

 اشتملت أبرز مضامين هذا التذكير على: 

 

 األساسي النصوص التنظيمية وأحكام النظام  

 

 من النظام األساسي 22الماّدة  

 

"بناء  على توصية المجلس، يُعيَّن األمين العام بأغلبية ثلثَي األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصّوتين في 

 الجمعية، لواليٍة تدوُم أربَع سنوات. ويكوُن تعيينه قابال  للتجديد."

 

ه ف األعضاء في المجلس التنفيذي باالتّفاق الذي  2017نيسان/أبريل  18ي باإلضافة إلى ذلك، ذّكر بيان المنظّمة الموجَّ

"إجراءات انتخاب األمين العام لمنظّمة توّصل إليه المجلس خالل دورته الرابعة بعد المئة في األقصر، مصر بشأن 

 السياحة العالمية". 
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 ة الترشيح: بالنسبة إلى هذا االتّفاق، تنطبق القواعد واإلجراءات التالية على عملي

 

  وحدهم مواطنو الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية يجوُز لهم الترّشح؛ 

  من قبل حكومات الدول التي عن طريق األمانة،  على المجلس التنفيذي،يجب اقتراح المرّشحين بصورٍة رسمية

 ينتمون إليها؛ 

 هية إلجراء االنتخابات باالقتراع السّري الُمرفَقة يجري التصويت عن طريق االقتراع السّري وفقًا للمبادئ التوجي

 بالنظام الداخلي للجمعية العامة؛ 

  ة من النظام الداخلي للمجلس، باألغلبية البسيطة،  28من النظام األساسي والقاعدة  30يُحَسم التصويت، وفقًا للمادَّ

 % زائد واحد من بطاقات االقتراع المحتسبة؛ 50الُمحدَّدة بنسبة 

 خالل اجتماٍع مغلق، من النظام الداخلي للمجلس،  29من قبل المجلس، وفقًا للقاعدة اختيار مرّشح واحد  يجري

 وذلك على الشكل التالي: ومحصوٍر بجزٍء منه، 

تجري مناقشة أسماء المرّشحين خالل اجتماٍع مغلق ومحصور يقتصر الحضور فيه على الوفود  ( أ

 ع أّي محاضر خطّية بالنقاشات وال يتّم تسجيلها صوتيًا؛ ال توضالمصّوتة والمترجمين الفوريين: 

 خالل االقتراع، يُسَمح بحضور موظّفي األمانة الضروريين للمساعدة في عملية التصويت؛  ( ب

  ر الشتراكاتها يقّرر المجلس التنفيذي عدم تزكية مرّشح تقترحه حكومة دولة عضو في حالة عدم سداٍد غير مبرَّ

 من قواعد التمويل الُمرفَقة بالنظام األساسي(؛  12المتأّخرة )الفقرة 

  يختار المجلس مرّشًحا واحًدا فقط للتزكية أمام الجمعية العامة؛ 

 

أنواع االجتماعات المعتمدة من أجل تزكية مرّشح  2017نيسان/أبريل  18كذلك، حّدد بيان المنظّمة الُمرَسل بتاريخ 

 .(LIV)11 التنفيذيلمنصب األمين العام، وفقًا لمقّرر المجلس 

 

 لتزكية األمين العام، وهما –يتّسم كالهما بالطابع الخاّص  –ينّص هذا المقّرر على نوَعين من االجتماعات 

 

  اجتماع خاّص محصور؛ 

  واجتماع عادي خاّص؛ 

 

نيسان/أبريل  18وفي معرض التوّسع في شرح هذين االجتماَعين المذكوَرين أعاله، ذّكر بيان المنظّمة الموّجه بتاريخ 

 أعضاء المجلس التنفيذي بما يلي:  2017

 

 االجتماع المحصور الخاّص  

  

مناقشة أسماء خالل االجتماع المحصور الخاّص، الذي يسبق االجتماع العادي الخاّص، يقوم المجلس التنفيذي بـ"

 مة الفورية. وال يكوُن حاضًرا في هذا االجتماع سوى الوفود المقترعة وفريق الترجالمرّشحين". 

 

 االجتماع العادي الخاّص 

 

خالل االجتماع العادي الخاّص، يقوُم المجلس التنفيذي بالتصويت الختيار مرّشٍح لمنصب األمين العام. يمكن 

حضور هذا االجتماع من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين )مع عدم مشاركتهم في عملية التصويت 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بالمشاركة في عمل المجلس.  1لهم وفقًا ألحكام المادَّة  بالطبع(، الذين يحقّ 

 

 المذّكرة التأكيدية الصادرة عن منظّمة السياحة العالمية بشأن العملية االنتخابية

 

، 2017أيَّار/مايو  5ى الوفود بتاريخ أعّدها المستشار القانوني لمنظّمة السياحة العالمية وأرسلتها أمانة المنظّمة إلمذّكرةٍ في 

َم المزيد من التوضيحات بشأن  "الختيار مرّشح لمنصب األمين العام من قبل المجلس التنفيذي المراحل الواجب اتّباُعها قُدِّ

 ". 2021-2018للفترة 
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 عروض المرّشحين   المرحلة األولى  

 

 ( بحسب دق 10سيقّدم المرّشحون عرًضا شفويًا بشأن ترّشحهم ،)ائق لكّل منهم

 الترتيب األبجدي ألسمائهم باللغة اإلسبانية، على النحو التالي: 

 السيّد خايمي ألبرتو كابال )كولومبيا(  (1

 سيم دهو )كوريا( -السيّدة يونغ (2

 السيّد مارسيو فافيال )البرازيل(  (3

 السيّد والتر مزمبي )زمبابوي(  (4

 السيّد زراب بولوليكاشفيلي )جورجيا(  (5

 آالن سانت آنج )سيشيل(  السيّد (6

 

 االجتماع المحصور الخاّص: مناقشة أسماء المرّشحين   المرحلة الثانية

  في اجتماع محصور "مناقشة حول المرّشحين" قبل التصويت، يدير الرئيس

 مغلق. وال يحضر هذا االجتماع المحصور الخاّص سوى: 

ضون حسب أعضاء المجلس التنفيذي )وفود األعضاء الفاعلين(، المفوّ  (1

 األصول؛ 

المترجمون الفوريون، وإذا ما طلب أعضاء المجلس التنفيذي، أّي موّظفين  (2

 آخرين من األمانة؛ 

يُسَمح للمرّشحين بالمشاركة  المالحظة: يُمنَع التسجيل خالل االجتماع، و (3

 فيه؛ 

 االجتماع العادي الخاّص: التصويت عن طريق االقتراع السّري   المرحلة الثالثة

 المناقشة، ينعقد المجلس مجّدًدا في اجتماع عادي خاّص، ويُجري التصويت  بعد

عن طريق االقتراع السّري. ويُتَّخذ القرار باألغلبية البسيطة. وال يمكن أن 

 يحضر االجتماع العادي الخاّص سوى: 

 كافة األعضاء الفاعلين في المجلس التنفيذي، المفّوضون حسب األصول؛  (1

ن في منظّمة السياحة العالمية، ممثّل األعضاء أعضاء فاعلون آخرو (2

المشاركين وممثّل األعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية، بصفة 

 مراقبين؛ 

 رؤساء اللجان اإلقليمية؛  (3

 المترجمون الفوريون وموّظفو األمانة الذين تدعو الحاجة إليهم؛  (4

 

 السيّد سانت آنج  –بيان رسمي من حكومة سيشيل لسحب التأييد لمرّشحهم 

 

، أي قبل يوٍم واحد من االنعقاد الرسمي للدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظَّمة، بعَث 2017أيّار/مايو  10في 

رئيس سيشيل بكتاٍب إلى أمين عام المنظّمة، يبلغه فيه بأّن حكومة سيشيل، بصفتها السلطة الشرعية المخّولة بالترشيح، قد 

 شيح السيّد آالن سانت آنج. سحبت تر

 

، أّكد األمين العام لسعادة السفير إهوزو، ممثّل االتّحاد األفريقي لدى منظّمات األمم 2017أيَّار/مايو  11وفي صباح يوم 

 أيَّار/مايو.  10المتّحدة في جنيف، أنّه استلَم البيان من سيشيل عشية يوم 

 

من الواضح أّن صالحية ترشيح المرّشح تعتمد على تسميته رسميًا من قبل عام، القواعد اإلجرائية لتعيين األمين الوبحسب 

 الدولة التي ينتمي إليها. 

 

 وبعد سحب هذه التسمية، يصبح المرّشح غير ُمواٍف للقواعد ويفترض به االنسحاب بكّل بساطة من العملية بأكمل ها. 

 

ا وناشط ا في مكان انعقاد المؤتمربقَي السيّد سانت لكن، على الرغم من هذه المستجّدات،  ، وذَكر أنّه آنج مرئي ا وحاضر 

استشاَر محاميًا للطعن في )أّوالً( القرار الُمبلَّغ من قبل رئيس دولته، و)ثانيًا( إليقاف أّي خطوة من قبل أمانة منّظمة السياحة 

mailto:omt@unwto.org


CE/106/6(b) 

 

من جدول األعمال 9مقترحة إلى البند إضافة   
 

 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -العالمية منظمة السياحة   
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
9 

حتّى لو سحبت حكومته تأييدها عتبًرا أنّه العالمية لشطبه من ورقة االقتراع عمالً بالبيان الموّجه من قبل حكومته، م

 لترّشحه، إأّل أنّه شخصي ا كمرّشح لم يسحب ترّشحه. 
 

 ويبدو أّن هذا النهج ربّما كان ينطوي على تغاٍض ناشط من قبل األمانة نفسها. 

 

 تصريح أمانة منظّمة السياحة العالمية بعدم علمها ببيان سيشيل 

 

صّرح رئيس  –ي بعد بدء اجتماع المجلس التنفيذي وقبل يوٍم واحد فقط من التصويت أ –أيّار/مايو  11في صباح يوم 

"منّظمة السياحة العالمية ال تعلم أّي شيء عن سحب سيشيل لتأييدها لترشيح السيّد المجلس التنفيذي بعدم علمه، مؤّكًدا أّن 
 سانت آنج". 

 
 لتبا  وتقوي  موقف االتّحاد األفريقيُمساِهمة في إثارة اال –أمانة منظّمة السياحة العالمية 

 

أيَّار/مايو، فمن الواضح أّن األمانة،  10بما أّن األمين العام نفسه قد أّكد أنّه تلقّى البيان الرسمي من رئيس سيشيل عشية يوم 

)أّوال ( تأخير ي بامتناعها عن إبالغ رئاسة المجلس التنفيذي )أذربيجان وصربيا وزامبيا( بهذا التطّور، كانت ُمساه مة ف

اإلعالن الرسمي عن انسحاب السيّد سانت آنج من المنافسة، و)ثاني ا( إثارة االلتبا  بين أعضاء المجلس التنفيذي بشأن 

 وضع مرّشح سيشيل. 

 

لم يُبلَّغ المجلس التنفيذي رسميًا باإلعالن الرسمي عن انسحاب السيّد سانت آنج كمرّشح وبالتالي شطب إسمه عن ورقة 

أي قبل دقائق فعليًا من  –أيَّار/مايو، عندما تّم طرح بند جدول األعمال المرتبط باالنتخاب  12القتراع، إاّل في صباح يوم ا

 مباشرة عملية التصويت المؤّدية إلى انتخاب أمين عام جديد لمنظّمة السياحة العالمية. 

 

 ونية البيان الصادر عن رئيس دولة سيشيل األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية يتساَءل حول مدى قان

 

 

ذكر األمين العام، خالل تصريحه للمجلس التنفيذي بشأن هذه المسألة، أنّه تلقّى كتابًا من رئيس سيشيل يعلمه فيه بأّن حكومة 

 سيشيل قد قّررت سحب تأييدها لترشيح السيّد سانت آنج. 

 

، لكنّه لم يتوّسع أكثر في شرح هذا التصريح، كما لم يطلب من قانون ا" "المغلوطوتابَع واصفًا كتاب رئيس دولة سيشيل بـ

 المستشار القانوني لمنّظمة السياحة العالمية شرح ما قد تكوُن هذه الشوائب. 

 

متلك إنَّ التساؤل حول كتاٍب من رئيس بلٍد ُمرّشحٍ هو أمٌر غير ُمبّرر له، ال سيّما من جانب األمين العام الذي كان وما زال ي

 بتصّرفه الوسائل والحّرية واآلليات التي تخّوله االتّصال بحكومة سيشيل للتأّكد. 

 

ا   إعطاء الكالم لمرّشح سيشيل الذي لم يعد ترشيحه قائم 

 

لإلعالن رسميًا عن انسحاب السيّد سانت  –وزير السياحة في سيشيل  –ثّم قاَم األمين العام بإعطاء الكالم لرئيس وفد سيشيل 

 من المنافسة.  آنج

 

وفي خطوٍة غير مسبوقة، قام وزير السياحة في سيشيل بعد ذلك بطلب السماح لمرّشح سيشيل، السيّد سانت آنج، الذي 

 باَت ترشيحه غير قائٍم ومسحوب ا، بمخاطبة المجلس التنفيذي. 

 

د سانت آنج أن يخاطب المجلس وعلى الرغم من عدم اعتراض أّي وفد عندما سأَل األمين العام إذا كان بإمكان السيّ 

ال سيّما لمرّشٍح  –التنفيذي، إنّما ال شّك في أنّه من المخالف للقواعد أن يقوَم األمين العام بذلك أو أن يسمَح الرئيس بذلك 

 سحبت حكومته ترشيَحه بشكٍل رسمي. 

 

ئيس و/أو األمين العام أن يرفضا على وعدم وجود أّي اعتراض من الحاضرين ال يسّوغ هذه المحالفة، وكان يتعيّن على الر

 الفور مثل هذا الطلب. 
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لَّ عدم إلمام الدول األعضاء بالقواعد المرعية أو عدم فهمهم لما يسعى المرّشح غير الموافي للقواعد إلى  ويبدو أنّه قد استُغ 

 تحقيقه من خالل مخاطبة المجلس التنفيذي. 

 

فإّن هذه المخالفة شّكلت حدثًا محوريًا وحاسًما بالفعل، حيث أّدى خطاب  وكما اتّضح من مجريات األمور في ما بعد،

 المرّشح المنسحب إلى تقويض حظوظ د. مزمبي في العملية االنتخابية. 

 

 إعطاء الكالم للسيّد سانت آنج

 

ًرا مسبقًا يتطّرُق فيه إلى موضوع سحب ترشيحه من قبل حكومة سيشيل، فإّن ذلك يدلُّ على أنّه  بما أنّه كان يقرأ نًصا ُمحضَّ

 كان على علٍم مسبق بأنّه سيُسَمُح له بمخاطبة المجلس التنفيذي على الرغم من أّن ترشيَحه لم يُعد قائًما. 

 

وهي مّدة تتجاوُز إلى حٍد كبير مّدة العشر دقائق المعطاة للمرّشحين الخمسة  –دقيقة  15تحّدث السيّد سانت آنج ألكثر من 

وكان خطابه، رغم صياغته بعناية، يزخُر باالنتقادات الموّجهة إلى االتّحاد عد الذين ما زالوا ضمن المنافسة. الموافين للقوا

وكان من  –الذي اتّهمه بالضغط على حكومته تحت تهديد فرض العقوبات، لحثّها على سحب ترشيحه  –األفريقي 

د من قبل االتّحاد األفريقي، قبل دقائق قليلة من بدء الواضح أّن القصد هو تقوي  ترشيح د. مزمبي، المرّشح المؤيّ 

 التصويت. 

 

وال شّك في أّن خطاب السيّد سانت آنج وتوصيف نفسه و"دولته الجزرية الصغيرة النامية" كضحيتَين التّحاٍد أفريقي 

: مشهٌد مناه  متسلّط، قد أثّر على الرأي ضمن المجلس، وساهَم في خلق مشهٍد غير منصف وغير عادل وغير متكافئ

 إلجراء انتخاباٍت عادلة. 

 

وفي السياق نفسه، تجدُر اإلشارة إلى أنّه وفي أعقاب قرار حكومة سيشيل بسحب ترشيح السيّد سانت آنج، قاَم األخير إّما 

لى استبعاد "مرّشح سيشيل يدعو األمم المّتحدة إبنشر أو بالتسبّب بنشر مقاالت كالمقال الُمرفَق بهذه الوثيقة، تحت عنوان 
  زمبابوي من انتخابات منّظمة السياحة العالمية زاعم ا ابتزاز االّتحاد األفريقي لبلده".

 

وعلى الرغم من أّن حكومته قد أبلغت رسميًا أنّها، ومن خالل سحبها لترشيحه، تمتثُل لقرار االتّحاد األفريقي وللمرّشح 

د سانت آنج لم يبذل أّي جهد لتأييد االتّحاد الفريقي أو المرّشح الذي يدعمه المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي، إاّل أّن السيّ 

االتّحاد األفريقي: كما لم يسلّط الضوء على أّن بلده كان طرفًا في قراَري الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي واالتّحاد 

 ن عام منظّمة السياحة العالمية. األفريقي كالهما بتأييد د. مزمبي كمرّشٍح االتّحاد األفريقي لمنصب أمي

 

 15حصَد السيّد آنج تصفيقًا متواصالً من أعضاء المجلس التنفيذي، ومّما ال شّك فيه أّن هذه المداخلة تحديًدا التي دامت 

قبل األمانة،  دقيقة والتي استهدفت االتّحاد األفريقي موّجهةً االنتقادات إليه، إنّما كانت ُمصمَّمة ومحتسبة، ال بل ُمسهَّلة من

 إلضعاف موقف مرّشح االتّحاد األفريقي وتقويض فرص فوزه في االنتخابات. 

 

 بدون أّي مناقشة أو تقييم للمرّشحين  –المجلس التنفيذي يُساِرع إلى إجراء االنتخابات 

 

 ثّم شرَع رئيس المجلس التنفيذي بالمباشرة في اآللية المؤّدية إلى االنتخاب.  

 

تقديم عروض جميع المرّشحين الموافين للقواعد إلى المجلس التنفيذي بحسب  –المرحلة األولى اله، تّم البدء بـكما ُذك َر أع

 مرّشح سيشيل المنسحب.  –الترتيب الُمشار إليه، إنّما بالطبع من دون مشاركة السيّد سانت آنج 

 

 تّمت هذه العملية بطريقٍة سلسة ومن دون أّي سبب للتحفّظ. 

 

 رحلة األولى، أعلَن الرئيس بدء عملية التصويت وطلب من المرّشحين مغادرة القاعة. بعد الم

 

 وبالتالي، تّم إلغاء المرحلة الثانية "مناقشة أسماء المرّشحين" بالكامل. 

 

فسارَع المجلس التنفيذي إلى إجراء التصويت الفعلي دون أن يتّم تخصيص أّي فسحة من الوقت أو أّي مساحة إلجراء 
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المناقشة حول أسماء المرّشحين" التي تنصُّ عليها القواعد المرعية، أو أّي شكل أو صيغة من النقاش أو التقييم "

 للمرّشحين الخمسة المستمّرين في المنافسة. 

 

ة تضّمنت المستندات المطلوب تقديمها من قبل جميع المرّشحين: سيرة ذاتية من صفحتَين وبيان حول السياسات ونيّة اإلدار

 صفحات.  6من 

 

توفُّر هذه المستندات األساسية: )أّوالً( لمحة موجزة إنّما مفّصلة عن المؤهاّلت األكاديمية والمهنية التي يمتلُكها المرّشح 

والتي ترتبط بالمنصب المنشود؛ و)ثانيًا( ملّخص شامل عن رؤية كّل مرّشح لتطوير منظّمة السياحة العالمية في المستقبل 

 دته. في كنف قيا

 

لم يُبَذل أّي جهد من قبل الرئيس أو األمانة للسعي لطلب أو للتشجيع على إجراء أّي حوار أو نقاش حول المرّشحين أو 

 مواطن القّوة أو الضعف النسبية لديهم، أو للمقارنة أو المقابلة بينهم، أو أّي سبيل آخر لتقييم رؤيتهم المستقبلية. 

 

 دقائق 10لتي قّدمها المرّشحون خالل ال نقاش حول العروض الشفوية ا

 

 دقائق لكّل مرّشح.  10لم يتّم إجراء أّي حوار أو نقاش بعد العروض التي قّدمها المرّشحون وبلغت مّدتها 

 

لى أي إ –ولم تقّدم األمانة أّي تبرير لقرار إلغاء المرحلة الثانية واالنتقال مباشرةً وبسرعٍة غير معهودة، إلى المرحلة الثالثة 

 االنتخابات نفسها. 

 

 االقتراع 

 

ل. ثّم تأهّل إلى الجولة الثانية  أجريَت االنتخابات باقتراَعين إثنين. شارَك جميع المرّشحين الخمسة في االقتراع األوَّ

ل، وهما زمبابوي وجورجيا.   المرّشحان اللذان ناال أكبَر عدٍد من األصوات في االقتراع األوَّ

 

صوتًا. وأعل نَت بالتالي تزكية المرّشح الجورجي كفائٍز ليتّم تعيينه في  18ثانية، ناَل مرّشح جورجيا في جولة االقتراع ال

 منصب األمين العام لمنظَّمة السياحة العالمية. 

 

 

 تحفّظٌ بشأن العملية المتّصفة بالمخالفات وبشأن مدى صوابية النتيجة

 

ظهم بشأن عملية األعضاء العامين في المنظّمة عن تحفّ منذ حصول االنتخابات، عبَّر عدٌد من أعضاء المجلس التنفيذي ومن 

وتحديًدا عدم قيام األمانة بضمان االمتثال الدقيق للقواعد  –ت في مدريد والتي اتّصفت بالمخالفات االنتخاب التي جر

والحيلولة دون "إدارة نقاش حول أسماء المرّشحين"، وكذلك ضمان تكافؤ الفرص في العملية االنتخابية اإلجرائية بشأن 

  المرّشحين. من التسبّب بأّي تحيٍُّز ضّد أيّ 
 

  2017آب/أغسطس  7
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 إجراء االنتخاباتخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن مناقشة القواعد ال

 

 

 

إلى كافة الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية،  2017حزيران/يونيو  12الموّجه بتاريخ  الكتاب المفتوحبناًء على 

من جدول أعمال  9وبموجب التسويغ الخطّي المقّدم من قبل جمهورية زمبابوي دعًما لإلضافة التي اقترحتها على البند 

 تعتبر، 2017يران/يونيو حز 12األمانة في  مة لمنظَّمة السياحة العالمية الذي عّممتهالدورة الثانية والعشرين للجمعية العا

اإلجرائية  قد تخلّلها عدٌد من الثغراتفي مدريد أيَّار/مايو  12جلسة االقتراع التي أجريت في  أنّ جمهورية زمبابوي 

َعةً ليس فقط إلى تقويض نزاهة التي  والمخالفات األخرى ، بل أيًضا إلى إثارة الشكوك حول صوابية النتائج العمليةأدَّت ُمجتم 

  إلى ما تضّمنته العملية من شوائب واضحة. نظًرا 

 

تستدعي إعادة النظر بشكٍل شامٍل ونرى أيًضا أّن خطورة الثغرات التي اتّصفت بها عملية االنتخاب التي جرت في مدريد 

فّصلة عن هذه وقيام األمانة بتقديم مقترحات م، وطارئ في القواعد اإلجرائية المعمول بها حالي ا والتي تنظّم آلية االنتخابات

ها في القواعد المراجعة، ضمن مهلٍة زمنية تحّدُدها الجمعية العامة، مع توصياٍت واضحة حول التغييرات الواجب إجراؤ

لَت في االنتخابات التي جَرت في مدريد الحالية لضمان نزاه  ة عملية االنتخاب، ولتفادي تكرار الشوائب التي ُسجِّ

 

حرص الدول األعضاء، أن تخدمة يُفتَرُض ويُتوقَُّع منها كونها الُمكلَّفة بـ إذ –إّن األمانة  ،سواٌء عن طريق السهو أو الخطأ

لم تُفل ح  –توّصل إلى نتيجٍة تحظى بثقة كافة الدول األعضاء دون أّي تحفّظ إجراء انتخابات خالية من أّي عيب بغية العلى 

 اإليفاء بالكامل بهذه المسؤولية. في 

 

نيٍّة حسنة تبرئة األمانة من أّي فعٍل متعّمد، سواٌء أكان ذلك عن طريق السهو أو الخطأ، أو من أّي معالجٍة غير  إذا أردنا بكلّ 

َسو يَّة لمجموعة القواعد اإلجرائية التي من الواضح أنّها غير مالئمة، فإّن التركيز ينصّب بطبيعة الحال على القواعد 

 المعمول بها حاليًا 

 

ما يلي بأبرز المخالفات اإلجرائية واألخرى التي اتّصفت بها عملية االنتخاب في مدريد، على النحو المفّصل  نُعيد فنذّكر في

 من جدول األعمال المؤقّت.   9)أ( إلى البند الحالي رقم 9الذي رافَق اقتراح إضافة البند في التقرير 

  

 هذه المخالفات على ما يلي: اشتملت 

  

  هورية سيشيل مفاُدها إبالغ المجلس التنفيذي باستالم رسالٍة خطّية من رئيس جمليوَمين قبل  بالتأجيلقرار األمانة

 لترشيح السيّد آالن سانت آنج لمنصب أمين عام منّظمة السياحة العالمية؛  سحبت تأييدهاسيشيل قد أّن حكومة 

 ي بند جدول األعمال المتّصل قرار األمانة باإلعالن عن هذه المعلومات فقط عندما باشر المجلس بالنظر ف

 باالنتخابات؛ 

  عن استمرار حضور السيّد  التغاضيبـ –على الرغم من إدراكها الكامل لموقف حكومة سيشيل  –قرار األمانة

 ، في مجريات المنظّمة؛ "مرّشٍح" ُمعلَن، كـسانت آنج ومشاركته الناشطة

 حصول  قبلّشح، بالتوّجه بكلمٍة إلى المجلس التنفيذي قرار السماح لهذا المرّشح بعد أن أصبح غير مؤهٍّل للتر

دقائق المفروضة  (10)؛ والسماح له بمخاطبة المجلس لمّدٍة تجاوزت إلى حٍد كبير العشر مباشرة  عملية االقتراع 

 ؛ الموافين للقواعدعلى المرّشحين الباقين 

  ّالسيّد سانت آنج لالتّحاد األفريقي، وبالتالي  ههالقرار بالسماح، دون أّي قيد أو تحفّظ، باالنتقاد الصريح الذي وج

 للمرّشح المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي لمنصب األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية؛ 

 األساسية للعملية االنتخابية في منظّمة  الثانية المرحلة، أو بالسماح بالتغاضي عن لتغاضي كلّي اقرار األمانة با

إلى جميع الدول األعضاء  2017أيَّار/مايو  5ية، التي تّم تأكيُدها في المذّكرة التي وّجهتها بتاريخ السياحة العالم

")...(  بإدارةيقوُم الرئيس خالله  اجتماع خاّص محصورفي منظّمة السياحة العالمية، والتي تقضي بإجراء 

 ". مناقشة حول المرّشحين
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( لو أّن القواعد اإلجرائية 1السماح بحصول كّل ذلك، ولم يكن ليحصل بالفعل: ) تعتبُر جمهورية زمبابوي أنّه لم يكن يجب

( لو كانت القواعد اإلجرائية موّسعة بشكٍل كاٍف لتوفير توجيهات واضحة للدول األعضاء، وكذلك 2الحالية اتُّب َعت، و/أو )

 لألمانة، في ظروٍف مماثلة لتلك التي حصلت في مدريد. 

 

 يجب وجود توجيهات واضحة أو أكثر وضوًحا بشأن ما يلي:  على وجه التحديد،

 

  القواعد التي تنظّم المعايير الواجب استيفاؤها لدى المرّشحين لقيادة منّظمة السياحة العالمية؛ 

o  توصيف واضح لوظيفة المنصب؛ 

o المؤهاّلت األكاديمية والمهنية؛ 

o   الخبرة في قطاع السياحة واإللمام به؛ 

 نظّم كيفية تعاطي المنظّمة مع المرّشحين من ضمن المنظّمة؛ القواعد التي ت 

o  في أّي مرحلة عليهم التخلّي عن أنشطتهم في منظّمة السياحة العالمية؛ 

 خالل سفر المرّشحين الذين لم يُعل نوا بعد عن ترّشحهم  ال إساءة استعمال أموال المنظّمةتضارب المصالح/احتم

 ، حيث قد يقومون بحملٍة خاّصة بهم في الوقت نفسه؛ في رحالٍت متّصلة بعمل المنظّمة

  ُمون على االستقالة؛ رغَ هل إجازة الغياب كافية أم أّن هؤالء المرّشحين م 

  القواعد التي تنظّم مدّونة آداب واضحة للمرّشحين، حيث تُحظَر بشكٍل صريح أّي أنشطة يمكن تفسيرها على أنّها

 "؛ ى التصويتعل بمثابة "شراء األصوات أو التأثير

  القواعد التي تنظّم سحب التأييد لمرشٍح معيّن من قبل إحدى الحكومات الُمرشِّحة؛ 

  قواعد تنظّم الحاالت التي يقوُم فيها هذا المرّشح أو حكومته بطلب مخاطبة هيئة من هيئات منظّمة السياحة العالمية

 )المجلس التنفيذي، الجمعية العامة إلخ(؛ 

 البيانات أو الصور بالوسائل االلكترونية من داخل قاعة االقتراع أثناء حصول عملية  قواعد تنظّم إرسال

 التصويت؛ 

  قواعد تفرض االمتثال التام لكافة اإلجراءات المتّفق عليها في إطار العملية االنتخابية؛ 

o  ٍة لهذه اإلجراءات أن تكوَن أّي مخالف أواإلجراءات واالمتثال لها،  كافةيتعيّن على األمانة ضمان اتّباع

 مفّوضة بالكامل من قبل المجلس التنفيذي أو الجمعية العامة؛ 

  قواعد تفرض إجراء مناقشة كاملة وسّرية من قبل أعضاء المجلس التنفيذي حول أسماء المرّشحين، ومواطن

( 2ونيّة اإلدارة، و) ( بيان السياسات1القّوة/الضغف لديهم، ورؤيتهم المستقبلية للمنظّمة على النحو المبيّن في )

 دقائق؛  10العرض الشفهي المقّدم أمام المجلس التنفيذي لمّدة 

  أن يقوم ممثٌّل عن كّل منطقة جغرافية لديها مرّشح مطروح لالنتخابات بتعيين مندوب لغرض حماية قواعد تفرض

 مصالح المرّشح عن منطقته خالل عملية إحصاء األصوات؛ 

 ات االقتراع في مكاٍن آمٍن لمّدٍة تصُل إلى سنة بعد حصول عملية االنتخاب؛ قواعد تفرض االحتفاظ ببطاق 

  قواعد تنظّم األنشطة أو الوظائف التي يجوُز لألمين العام المنتخب االضطالع بها أو االطاّلع عليها ريثما يتّم

 تأكيد انتخابه من قبل الجمعية العامة؛ 

 حصل إذا لم تقم الجمعية العامة بتأييد انتخاب األمين العام قواعد تتضّمن توجهات واضحة حول ما يجب أن ي

  ئزالفا

 

ترتبط التي ال شّك في أنّه ثّمة مجاالت أخرى تحتاُج بشكٍل واضح إلى قواعد إجرائية أكثر صرامةً وأكثر دقّةً، غير تلك 

 تحديًدا باالنتخابات، ومنها: 

 

o  دارة العليا؛ توازنًا أكبر بين الجنَسين في هياكل اإلقواعد تضمن 

o  قواعد تكفل إضفاء المزيد من الشفافية على عملية تكليف المستشارين الخاّصين؛ 

o   د عقود العمل بعد سّن التقاعد؛ االستثنائية التي يجوُز فيها تمديقواعد تحّدد الظروف 

 

دول لل ًرا ما يُتَركقرارات، وكثيأمانة منظّمتنا في اتّخاذ الغياُب الوضوح والدقّة هذا إلى إسناد سلطة مفرطة إلى يؤّدي 

رّد على مقترحات/اقتراحات/توصيات خاّصة تتقّدم بها األمانة أمر ال –مالكي المنظّمة على الرغم من كونهم  –األعضاء 

 في الحاالت المتكّررة التي تفتقر فيها القواعد اإلجرائية إلى هذه الدقّة. 
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في منظّمة  2009التي أجريت لمتابعة استعراض اإلدارة والتنظيم للعام جولة التفتيش من المأخوذ المقتطف التالي  في

(، يتّم التطّرق إلى هذه المسألة 2014السياحة العالمية من قبل وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتّحدة، جنيف )

ما يتعلّق تحديًدا بإجراء  المنظّمة، وفي والتشديد على الحاجة الملّحة إلى المناقشة المقترحة للقواعد اإلجرائية المتّبعة في

 االنتخابات، من بين جملة أمور أخرى. 

 

قد ترغب الجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية في إعادة النظر في عملية صنع القرار المّتبعة حاليًا على كافة مستويات 
واضحة كشرٍط مسبق  اف بغية التوّصل إلى قراراتالهيئات التشريعية، لضمان إجراء حوار ومفاوضات كافية بين األطر

من مسؤولية توفير األساس  األمانة إعفاءالمنّظمة بشكٍل مناسب، وبالتالي  أعمالإلرشاد وتوجيه واإلشراف على 
 لقراراتها". 

 
لت في هذ ا الخصوص من قبل حرًصا منّا على اإلنصاف، نوّد اإلشارة إلى أّن التقرير نفسه يقّر ببعض التحسينات التي ُسجِّ

ة ب الملكية الفعليواضحة إلى القيام بالمزيد. ولن تتمّكن الدول األعضاء من إعادة كس األمانة، إنّما ما زال هناك حاجة

مراجعة وتحسين القواعد اإلجرائية، ال سيّما تلك التي تنظّم إجراء لمنظّّمتهم، إاّل من خالل الطلب رسميًا من األمانة 

 االنتخابات. 

 

ت والمخالفات التي اتّصفت بها وعلى خلفية الثغراطلَب من الجمعية العامة مناقشة القواعد التي تنظّم إجراء االنتخابات، يُ 

، والتي قّوضت ثقة الدول األعضاء في صوابية نتيجة هذه االنتخابات، يُطلَب من 2017نتخابات مدريد في أيَّار/مايو ا

نة إجراء مراجعة فورية وشاملة للقواعد التي تنظّم إجراء االنتخابات، والمسائل الجمعية العامة أيًضا الطلب من األما

ثّم إحالتها إلى  ،األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى تقديم توصيات مفّصلة في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها

 الدورة المقبلة للجمعية العامة. 

 

 12رائية والمخالفات األخرى التي حصلت أثناء عملية االنتخاب في مدريد، بتاريخ لمزيٍد من التفاصيل حول الثغرات اإلج

جلسة االقتراع مناقشة من جدول األعمال:  9إضافة مقترحة إلى البند رجى مراجعة الوثيقة المعنونة "، يُ 2017أيَّار/مايو 

، النتخاب األمين 2017أيَّار/مايو  12ا، بتاريخ في مدريد، إسباني لمنظّمة السياحة العالمية التي أجراها المجلس التنفيذي

من جدول  9دعًما إلضافتها المقترحة إلى البند  ،من قبل جمهورية زمبابوي المقّدمة("، 2021-2018العام للفترة )

 12ة في األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، الذي عّممته أمانة المنظّم

 . 2017حزيران/يونيو 

 

من جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية  9يُطلَب من الجمعية العامة تأييد اقتراح جمهورية زمبابوي بتحويل البند 

 2021-2018والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، وهو "تعيين األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية للفترة 

جلسة االقتراع التي أجراها )أ( "مناقشة 9)ج(، ويجب أن يتبع البنَدين المقترَحين: 9وصية من المجلس التنفيذي" إلى البند بت

األمين العام للفترة  النتخاب 2017أيَّار/مايو  12المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية في مدريد، إسبانيا، بتاريخ 

 منظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات". الخاّصة بلقواعد )ب( "مناقشة ا9"، و2018-2021

 

-2018يُرجى من الجمعية العامة إنجاز بند جدول األعمال المتعلّق بـتعيين األمين العام لمنّظمة السياحة العالمية للفترة و

 بتوصيٍة من المجلس التنفيذي، بطريقة التصويت.  2021

 

على مراجعٍة  لإلشرافمن الدول األعضاء إلى األمين العام  تأكيدي المصحوب بطلٍب واضحويت الفمن شأن هذا التص 

الثقة للدول األعضاء بشأن نتائج عملية ّظمة السياحة العالمية، أن يمنح التي تنظّم إجراء االنتخابات في منللقواعد شاملة 

 م. عّزز نزاهة المنظّمة بشكٍل عايد، وأن ياالقتراع التي جرت في مدر

 

ويُطلَب من الجمعية العامة ضمان اعتماد نهج واضح يستند إلى قواعد في حال لم يُسف ر االقتراع عن حصول أّي من 

 المرّشحين على غالبية الثلثَين المطلوبة. 

 

، إعادة االنتخاباتبطلب من الجمعية العامة النظر في اقتراٍح يقضي بقيام الجمعية العامة في حال حدوث ذلك  ويُرجى

 بمشاركة جميع المرّشحين الخمسة الموافين للقواعد، على أن تُباَشر العملية االنتخابية من حيث بدأت المخالفات

 

 2017آب/أغسطس  7
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 2017آب/أغسطس  11ذكرة بتاريخ م  الثاني:لمرفق ا

 

 

 

 

 

 

 

LGC0/544/2017 
 
 

 مذّكرة
 

 

 9ة تلقّت بتاريخ تتقّدم أمانة منظّمة السياحة العالمية بتحيّاتها إلى الدول األعضاء في المنظّمة، وتتشّرف إذ تبلغهم بأّن األمان

جدول  ضمنإدراج بنَدين جديَدين  ع الضيافة في زمبابوي يقترُح فيهكتابًا من وزير السياحة وقطا 2017آب/أغسطس 

أيلول/سبتمبر  16وحتّى  11للجمعية العامة الي ستنعقد في تشنغدو، الصين، من  الثانية والعشرينال المؤقّت للدورة األعم

2017 . 

 

تراح زمبابوي مع الوثائق اقعلًما بجميع أعضاء المنّظمة تحيطُ األمانة من النظام الداخلي للجمعية العامة،  5.3للمادَّة وفقًا 

ل( من أجل النظر فيها  تها )ُملَحقةقّ التي تل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة  خاللطّي هذه المذّكرة ضمن المرفق األوَّ

أثناء اعتماد جدول أعمالها. وتتشّرُف األمانة إذ تُحيل كافة المراسالت المتبادلة مع زمبابوي حول هذه المسألة )ُملَحقة طّي 

 ا لخلفية هذا الموضوع. هذه المذّكرة ضمن المرفق الثاني( توضيحً 

 

 كافةالوثائق إلى جميع اللغات الرسمية للمنظّمة وتعميمها على  كلّ ويسرُّ األمانة اإلبالغ بأنّها سوف تقوم بإعداد ترجمة 

  من النظام الداخلي للجمعية العامة. 22األعضاء وفقًا للماّدة 

 

 االحترام والتقدير.  فائقهذه المذّكرة  لُمستل ميد وتغتنم أمانة منظّمة السياحة العالمية هذه الفرصة لكي تجدّ 

 

 )التوقيع وختم المنّظمة( 

 

 2017آب/أغسطس  11مدريد، في 

 

 

ل:  والوثائق  2017آب/أغسطس  9زمبابوي، بتاريخ كتاب من وزير السياحة وقطاع الضيافة في  المرفق األوَّ

 الُمرفَقة كما تلقّتها األمانة

 2017تّموز/يوليو  18ير السياحة وقطاع الضيافة في زمبابوي، بتاريخ كتاب من وز المرفق الثاني:

كتاب من األمين العام لمنّظمة السياحة العالمية إلى وزير السياحة وقطاع الضيافة في زمبابوي 

 2017تّموز/يوليو  21بتاريخ 

 2017تّموز/يوليو  29كتاب من وزير السياحة وقطاع الضيافة في جمهورية زمبابوي بتاريخ 

لمنظّمة السياحة العالمية إلى وزير السياحة وقطاع الضيافة في  ةالقانوني ةكتاب من المستشار

 2017آب/أغسطس  2زمبابوي بتاريخ 
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LGC0/544/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األوللمرفق ا  
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 2017آب/أغسطس  9

 

 د. طالب الرفاعي 

 أمين عام 

 منظّمة السياحة العالمية 

 كابيتان هايا 42

 مدريد

 إسبانيا 

 

 

 صاحب السعادة، 

 

 مة السياحة العالمية اقتراح إدراج بنود جديدة ضمن جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّ 

 2017أيلول/سبتمبر  16-11 –تشنغدو 

 

ه إليكم بتاريخ  من جدول  9، إضافة بنَدين جديَدين إلى البند الحالي رقم 2017تّموز/يوليو  18اقترحُت في كتابي الُموجَّ

َل إلى الدول األعضاء في األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية الذي أرس  

 . 2017حزيران/يونيو  12المنظّمة في 

 

 وكانت اإلضافات الُمقتَرحة:

 

جلسة االقتراع التي أجراها المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة  مناقشة )أ( من جدول األعمال 9البند 

النتخاب األمين  2017أيَّار/مايو  12العالمية في مدريد، إسبانيا، بتاريخ 

 2021-2018م للفترة العا

 

 مناقشة القواعد الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات )ب( من جدول األعمال9البند 

 

من جدول األعمال  9النظر في البند رقم  قبلواقتُر َح أيًضا أن تقوم الجمعية العامة بالبحث في هذين البنَدين اإلضافيَّين 

 حزيران/يونيو(، وهو 12عمال المؤقّت الصادر بتاريخ الحالي )وفقًا لجدول األ

 
 بتوصية من المجلس التنفيذي" 2021-2018"تعيين األمين العام للفترة  

 
الحالي المذكور أعاله  9في حال وافقت الجمعية العامة على االقتراحات الُمقدَّمة من قبل جمهورية زمبابوي، فإّن البند 

 . عمال)ج( من جدول األ9البند سيصبح 

 

 ، ذكرتم ما يلي2017تّموز/يوليو  29، إنّما الُمستلَم في 2017تّموز/يوليو  21في رّدكم المؤّرخ في 

 

أّي بند يقترحه عضو من أعضاء المنّظمة )...( يجب إرفاقه بتقرير )...( يحّدد إطار النقاش ويتضّمن حسب  ")...(
ن قبل الجمعية العامة على شكل توصيات أو مقّررات، لتكوَن بمثابة االقتضاء طلباتٍ بشأن اإلجراءات الواجب اّتخاذها م

 مورٍد أو مرجعٍ للوفود بغية االستعالم وإعداد موقفهم بشأن المسألة المطروحة". 

 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة

 مبنى جون بويين –الطابق السابع 

Cnr Innez Terrace and Speke Avenue 

 CY 1718. ب.: ص
Causeway  

Harare 
 

 يجب توجيه كافة
 كافة المراسالت إلى

 "أمانة السياحة وقطاع الضيافة"
 770897/759391هاتف: 

 ”TOURJSMT“ العنوان التلغرافي:

702054فاكس:   
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ني أن أرف َق طّي هذا الكتاب "تقريَرين" منفصلَين أرجو تعميمهما على كافة الدول  بناًء على المشورة اآلنفة الذكر، يسرُّ

 )ب((. 9)أ( و9ضاء مع كتابي السابق الذي اقترحُت فيه رسميًا البنَدين اإلضافيَّين )األع

 

 وأرجو أن تتفّضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

 

 
 

 الدكتور النائب والتر مزمبي 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة 

 رئيس لجنة منظّمة السياحة العالمية اإلقليمية ألفريقيا
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 سة االقتراع التي أجراها المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية في مدريد، إسبانيا، جل مناقشة

 2021-2018النتخاب األمين العام للفترة  2017أيَّار/مايو  12بتاريخ 
 

 

 

العالمية، إلى كافة الدول األعضاء في منظّمة السياحة  2017حزيران/يونيو  12الموّجه بتاريخ  الكتاب المفتوحبناًء على 

أيَّار/مايو تضّمنت عّدة ثغرات إجرائية ومخالفات أخرى،   12تعتبر جمهورية زمبابوي أّن جلسة االقتراع التي أجريت في 

َعةً ليس فقط إلى تقويض نزاهة العملية، بل أيًضا إلى إثارة الشكوك حول صوابية النتائج التي أسفرت عنها هذه  أدَّت ُمجتم 

 ا تخلّلته من شوائب واضحة.  العملية، نظًرا إلى م

 

 اشتملت الثغرات اإلجرائية والمخالفات األخرى في جوهرها على ما يلي: 

 

 قبل إبالغ المجلس التنفيذي باستالم رسالٍة خطّية من رئيس جمهورية سيشيل لـتأجيل ليَومين قرار األمانة بـا

سانت آنج لمنصب أمين عام منظّمة السياحة لترشيح السيّد آالن  سحبت تأييدهامفاُدها أّن حكومة سيشيل قد 

 العالمية؛ 

  قرار األمانة باإلعالن عن هذه المعلومات فقط عندما باشر المجلس بالنظر في بند جدول األعمال المتّصل

 باالنتخابات؛ 

  عن استمرار حضور السيّد  التغاضيبـ –على الرغم من إدراكها الكامل لموقف حكومة سيشيل  –قرار األمانة

 ، في مجريات المنظّمة؛ "مرّشٍح" ُمعلَن، كـسانت آنج ومشاركته الناشطة

  حصول  قبلقرار السماح لهذا المرّشح بعد أن أصبح غير مؤهٍّل للترّشح، بالتوّجه بكلمٍة إلى المجلس التنفيذي

دقائق المفروضة  (10)؛ والسماح له بمخاطبة المجلس لمّدٍة تجاوزت إلى حٍد كبير العشر مباشرة  عملية االقتراع 

 على المرّشحين الباقين الموافين للقواعد؛ 

  القرار بالسماح، دون أّي قيد أو تحفّظ، باالنتقاد الصريح الذي وّجهه السيّد سانت آنج لالتّحاد األفريقي، وبالتالي

 للمرّشح المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي لمنصب األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية؛ 

 األساسية للعملية االنتخابية في منظّمة  المرحلة الثانية، أو بالسماح بالتغاضي عن لتغاضي كلّي اار األمانة باقر

إلى جميع الدول األعضاء  2017أيَّار/مايو  5السياحة العالمية، التي تّم تأكيُدها في المذّكرة التي وّجهتها بتاريخ 

")...(  بإدارةجراء اجتماع خاّص محصور يقوُم الرئيس خالله في منظّمة السياحة العالمية، والتي تقضي بإ

 ". مناقشة حول المرّشحين

 

، وأن تلتمس توضيًحا و/أو 2017أيَّار/مايو  12أن تحقّق في مجريات ما حصَل في مدريد يوم  يُطلَب من الجمعية العامة

 ذكورة أعاله. تبريًرا من جانب األمين العام بشأن المخالفات والثغرات اإلجرائية الم

 

إقرار اإلضافة الثانية المقترح إدراُجها ضمن جدول األعمال من قبل جمهورية زمبابوي، وهي:  ويُطلَب من الجمعية العامة

"، وحّث األمانة على القيام مناقشة القواعد الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات)ب( "9البند 

للقواعد اإلجرائية المعمول بها حاليًا بغية ضمان عدم تكرار الثغرات والمخالفات التي تخلّلتها جلسة بمراجعٍة فورية وشاملة 

 أيّار/مايو.  12االقتراع المنعقدة في مدريد بتاريخ 

 

ية من جدول األعمال المؤقّت للدورة الثان 9تأييد اقتراح جمهورية زمبابوي بتغيير رقم البند  ويُطلَب من الجمعية العامة

-2018تعيين األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية للفترة والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، وهو "

 )ج( 9"، ليصبح البند بتوصية من المجلس التنفيذي 2021

 

ّوالً( طريقة إجراء بناًء على ما تقّدم، ومن أجل إزالة أّي شكوك قد تكون لدى أّي دولٍة من الدول األعضاء بشأن: )أ

إنجاز  يُطلَب من الجمعية العامة، و)ثانيًا( صوابية نتائج هذه االنتخابات؛ 2017أيّار/مايو  12االنتخاب في مدريد بتاريخ 

بتوصيٍة من المجلس  2021-2018بند جدول األعمال المتعلّق بـ"تعيين األمين العام لمنّظمة السياحة العالمية للفترة 

 .يقة التصويتبطرالتنفيذي"، 
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فمن شأن هذا التصويت التأكيدي، المصحوب بطلٍب واضح من الدول األعضاء إلى األمين العام لإلشراف على مراجعٍة 

شاملة للقواعد التي تنظّم إجراء االنتخابات في منظّمة السياحة العالمية، أن يمنح الثقة للدول األعضاء بشأن نتائج عملية 

 د، وأن يعّزز نزاهة المنظّمة بشكٍل عام. االقتراع التي جرت في مدري

 

والمسألة األخرى ذات الصلة المباشرة التي من المهّم أن تنظر فيها الجمعية العامة هي مسألة تحديد نهج واضح يستند 

 إلى قواعد في حال لم يُسفِر االقتراع عن حصول أّي من المرّشحين على غالبية الثلثَين المطلوبة. 

 

، إعادة االنتخاباتية العامة النظر في اقتراٍح يقضي بقيام الجمعية العامة في حال حدوث ذلك بطلب يُرجى من الجمع

 بمشاركة جميع المرّشحين الخمسة الموافين للقواعد، على أن تُباَشر العملية االنتخابية من حيث بدأت المخالفات. 

 

 مخّصص لهذا الغرض تحديًدا.وقد يكوُن من الضروري عقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي 

 

تتضّمن الصفحات التالية وصفًا أكثر تفصيالً يوضح كيف تّم إطالق عملية االنتخاب وإجراؤها، مع شروحاٍت إضافية تبّرر 

 االعتراض على الشوائب التي تخلّلتها عملية االنتخاب. 

 

 الدعوة إلى تقديم عروض المرّشحين  –اإلعالن عن شغور المنصب 

 

ل/أكتوبرفي تشري ، تّم اإلعالن رسميًا عن الشغور المرتقب في رئاسة منّظمة السياحة العالمية. ودعا اإلعالن 2016ن األوَّ

نفسه جميع المهتّمين بالترّشح للمنصب إلى تقديم المستندات المطلوبة إلى أمانة منظّمة السياحة العالمية )المستشار القانوني( 

 . 2017ذار/مارس آ 11صمن مهلٍة أقصاها منتصف ليل 

 

وأعلنت األمانةُ أيًضا أنّه من المزمع إجراء االنتخابات خالل انعقاد الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي، في مدريد، 

 . 2017أيّار/مايو  12و 11إسبانيا، بتاريخ 

 

 في هذه الحالة، كانت المستندات المطلوبة عبارة عن: 

 

  خطاب المرّشح 

 للمرّشح )صفحتان(  السيرة الذاتية 

 ( 6بيان السياسات ونيّة اإلدارة  )صفحات 

  شهادة صّحية موقّعة من مركز طبّي معروف 

  كتاب دعم من حكومة البلد الذي يؤيّد المرّشح 

 

 المرّشح األفريقي 

 

ن نيّته بالترّشح ع –بشخص الدكتور النائب والتر مزمبي من زمبابوي  –وفقًا لم تؤّكده الوثائق، أعلن المرّشح األفريقي 

ل من نيسان/أبريل  . في تلك المرحلة، كاَن قد ناَل تأييًدا باإلجماع من قبل الدول الخمس عشرة 2016للمنصب منذ األوَّ

، ناَل أيًضا التأييد باإلجماع من قبل رؤساء 2016تّموز/يوليو  17األعضاء في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي. وفي 

 ألفارقة خالل قّمة االتّحاد األفريقي المنعقدة في كيغالي، رواندا. الدول والحكومات ا

 

ومنذ ذلك الوقت، خاَض حملته باعتباره المرّشح المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي لمنصب األمين العام لمنظّمة السياحة 

عةً على هذا التأي يد وُمشار كةً فيه، بدًءا بالجماعة اإلنمائية العالمية. وفي جميع األحوال، فإّن البلدان األفريقية كانت ُمجم 

 للجنوب األفريقي وصوالً إلى االتّحاد األفريقي. 

 

 سيشيل تدخُل المنافسة 

 

، أعلن وزير السياحة في سيشيل السيّد آالن سانت آنج عن استقالته من منصبه الوزاري 2016كانون األّول/ديسمبر  28في 

 م لمنظّمة السياحة العالمية. من أجل الترّشح لمنصب األمين العا
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حيث سحبت حكومة سيشيل عندئٍذ  –وأّدى هذا الترّشح من بلٍد أفريقي آخر، الذي استمّر لغاية عشية االنتخابات نفسها 

إلى التسبّب بااللتباس لدى أعضاء المجلس التنفيذي،  –ترشيحها للسيّد سانت آنج بناًء على طلب مفّوضية االتّحاد األفريقي 

 شّكل عنصًرا أساسيًا من العملية االنتخابية المغلوطة التي تلت ذلك.  كما

 

 ترشيحات موافية للقواعد  7 –انتهاء مهلة تقديم العروض 

 

بعد انتهاء مهلة تقديم العروض، وبعد التدقيق في كافة المستندات المقّدمة من قبل المرّشحين، أعلنت أمانة منّظمة السياحة 

 ترشيحات موافية للقواعد.  كما أعل ن عن سبعة ترشيحات أخرى غير موافية للقواعد.  7موعه العالمية وجود ما مج

 

، قامت أمانة منظّمة السياحة العالمية بتوجيه مذّكرة إلى جميع الدول األعضاء إلبالغهم 2017آذار/مارس  15في 

 بالترشيحات الموافية للقواعد التي تّم استالُمها، وهي: 

 

 د فاهان مارتيروسيان السيّ   أرمينيا 

  السيّد مارسيو فافيال  البرازيل 

  السيّد خايمي ألبرتو كابال سانكليمينتي   كولومبيا 

 السيّد زراب بولوليكاشفيلي   جورجيا 

  شيم-السيّدة دهو يونغ كوريا الجنوبية 

  السيّد آالن سانت آنج   سيشيل 

  السيّد والتر مزمبي  زمبابوي 

 

 

 ترشيحات موافية للقواعد 6 –انسحاب أرمينيا 

 

، تلقّى األمين العام رسالة بالبريد االلكتروني من السيّد فاهان مارتيروسيان )أرمينيا( يعلمه فيها 2017نيسان/أبريل  10في 

 "لظروف غير مرتقبة". بسحب ترشيحه لمنصب أمين عام منظّمة السياحة العالمية 
 
 مية بشأن االنتخابات بيان منظّمة السياحة العال –نيسان/أبريل  18

 

، قامت أمانة منّظمة السياحة العالمية بتعميم وثيقة على كافة األعضاء في المجلس التنفيذي 2017نيسان/أبريل  18في 

 ". 2021-2018"توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرّشح لمنصب األمين العام للفترة تحت عنوان 

 

لموافين للقواعد وإرفاق سيرهم الذاتية وبيانات السياسات ونيّة اإلدارة الخاّصة بهم، تضّمنت وإلى جانب تعداد المرّشحين ا

ا بالقواعد واإلجراءات المرعية في انتخاب األمين العام للمنظّمة )الوثيقة أيًضا   (".2021-2018"تذكير 

 

 اشتملت أبرز مضامين هذا التذكير على: 

 

 األساسي النصوص التنظيمية وأحكام النظام  

 

 من النظام األساسي 22الماّدة  

 

"بناء  على توصية المجلس، يُعيَّن األمين العام بأغلبية ثلثَي األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصّوتين في 

 الجمعية، لواليٍة تدوُم أربَع سنوات. ويكوُن تعيينه قابال  للتجديد."

 

ه ف األعضاء في المجلس التنفيذي باالتّفاق الذي  2017نيسان/أبريل  18ي باإلضافة إلى ذلك، ذّكر بيان المنظّمة الموجَّ

"إجراءات انتخاب األمين العام لمنظّمة توّصل إليه المجلس خالل دورته الرابعة بعد المئة في األقصر، مصر بشأن 

 السياحة العالمية". 
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 ة الترشيح: بالنسبة إلى هذا االتّفاق، تنطبق القواعد واإلجراءات التالية على عملي

 

  وحدهم مواطنو الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية يجوُز لهم الترّشح؛ 

  من قبل حكومات الدول التي عن طريق األمانة،  على المجلس التنفيذي،يجب اقتراح المرّشحين بصورٍة رسمية

 ينتمون إليها؛ 

 هية إلجراء االنتخابات باالقتراع السّري الُمرفَقة يجري التصويت عن طريق االقتراع السّري وفقًا للمبادئ التوجي

 بالنظام الداخلي للجمعية العامة؛ 

  ة من النظام الداخلي للمجلس، باألغلبية البسيطة،  28من النظام األساسي والقاعدة  30يُحَسم التصويت، وفقًا للمادَّ

 % زائد واحد من بطاقات االقتراع المحتسبة؛ 50الُمحدَّدة بنسبة 

 خالل اجتماٍع مغلق، من النظام الداخلي للمجلس،  29من قبل المجلس، وفقًا للقاعدة اختيار مرّشح واحد  يجري

 وذلك على الشكل التالي: ومحصوٍر بجزٍء منه، 

تجري مناقشة أسماء المرّشحين خالل اجتماٍع مغلق ومحصور يقتصر الحضور فيه على الوفود  ( أ

 ع أّي محاضر خطّية بالنقاشات وال يتّم تسجيلها صوتيًا؛ ال توضالمصّوتة والمترجمين الفوريين: 

 خالل االقتراع، يُسَمح بحضور موظّفي األمانة الضروريين للمساعدة في عملية التصويت؛  ( ب

  ر الشتراكاتها يقّرر المجلس التنفيذي عدم تزكية مرّشح تقترحه حكومة دولة عضو في حالة عدم سداٍد غير مبرَّ

 من قواعد التمويل الُمرفَقة بالنظام األساسي(؛  12المتأّخرة )الفقرة 

  يختار المجلس مرّشًحا واحًدا فقط للتزكية أمام الجمعية العامة؛ 

 

أنواع االجتماعات المعتمدة من أجل تزكية مرّشح  2017نيسان/أبريل  18كذلك، حّدد بيان المنظّمة الُمرَسل بتاريخ 

 .(LIV)11التنفيذي لمنصب األمين العام، وفقًا لمقّرر المجلس 

 

 لتزكية األمين العام، وهما –يتّسم كالهما بالطابع الخاّص  –ينّص هذا المقّرر على نوَعين من االجتماعات 

 

  اجتماع خاّص محصور؛ 

  واجتماع عادي خاّص؛ 

 

نيسان/أبريل  18وفي معرض التوّسع في شرح هذين االجتماَعين المذكوَرين أعاله، ذّكر بيان المنظّمة الموّجه بتاريخ 

 أعضاء المجلس التنفيذي بما يلي:  2017

 

 االجتماع المحصور الخاّص  

  

مناقشة أسماء خالل االجتماع المحصور الخاّص، الذي يسبق االجتماع العادي الخاّص، يقوم المجلس التنفيذي بـ"

 مة الفورية. وال يكوُن حاضًرا في هذا االجتماع سوى الوفود المقترعة وفريق الترجالمرّشحين". 

 

 االجتماع العادي الخاّص 

 

خالل االجتماع العادي الخاّص، يقوُم المجلس التنفيذي بالتصويت الختيار مرّشٍح لمنصب األمين العام. يمكن 

حضور هذا االجتماع من قبل األعضاء الفاعلين والمشاركين والمنتسبين )مع عدم مشاركتهم في عملية التصويت 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بالمشاركة في عمل المجلس.  1لهم وفقًا ألحكام المادَّة  بالطبع(، الذين يحقّ 

 

 المذّكرة التأكيدية الصادرة عن منظّمة السياحة العالمية بشأن العملية االنتخابية

 

، 2017أيَّار/مايو  5ى الوفود بتاريخ أعّدها المستشار القانوني لمنظّمة السياحة العالمية وأرسلتها أمانة المنظّمة إلمذّكرةٍ في 

َم المزيد من التوضيحات بشأن  "الختيار مرّشح لمنصب األمين العام من قبل المجلس التنفيذي المراحل الواجب اتّباُعها قُدِّ

 ". 2021-2018للفترة 
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 عروض المرّشحين   المرحلة األولى 

 

 ( بحسب دق 10سيقّدم المرّشحون عرًضا شفويًا بشأن ترّشحهم ،)ائق لكّل منهم

 الترتيب األبجدي ألسمائهم باللغة اإلسبانية، على النحو التالي: 

 السيّد خايمي ألبرتو كابال )كولومبيا(  (1

 سيم دهو )كوريا( -السيّدة يونغ (2

 السيّد مارسيو فافيال )البرازيل(  (3

 السيّد والتر مزمبي )زمبابوي(  (4

 السيّد زراب بولوليكاشفيلي )جورجيا(  (5

 آالن سانت آنج )سيشيل(  السيّد (6

 

 االجتماع المحصور الخاّص: مناقشة أسماء المرّشحين   المرحلة الثانية

  في اجتماع محصور "مناقشة حول المرّشحين" قبل التصويت، يدير الرئيس

 مغلق. وال يحضر هذا االجتماع المحصور الخاّص سوى: 

ضون حسب أعضاء المجلس التنفيذي )وفود األعضاء الفاعلين(، المفوّ  (1

 األصول؛ 

المترجمون الفوريون، وإذا ما طلب أعضاء المجلس التنفيذي، أّي موّظفين  (2

 آخرين من األمانة؛ 

يُسَمح للمرّشحين بالمشاركة  المالحظة: يُمنَع التسجيل خالل االجتماع، و (3

 فيه؛ 

 االجتماع العادي الخاّص: التصويت عن طريق االقتراع السّري   المرحلة الثالثة

 المناقشة، ينعقد المجلس مجّدًدا في اجتماع عادي خاّص، ويُجري التصويت  بعد

عن طريق االقتراع السّري. ويُتَّخذ القرار باألغلبية البسيطة. وال يمكن أن 

 يحضر االجتماع العادي الخاّص سوى: 

 كافة األعضاء الفاعلين في المجلس التنفيذي، المفّوضون حسب األصول؛  (1

ن في منظّمة السياحة العالمية، ممثّل األعضاء أعضاء فاعلون آخرو (2

المشاركين وممثّل األعضاء المنتسبين في منظّمة السياحة العالمية، بصفة 

 مراقبين؛ 

 رؤساء اللجان اإلقليمية؛  (3

 المترجمون الفوريون وموّظفو األمانة الذين تدعو الحاجة إليهم؛  (4

 

 السيّد سانت آنج  –بيان رسمي من حكومة سيشيل لسحب التأييد لمرّشحهم 

 

، أي قبل يوٍم واحد من االنعقاد الرسمي للدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظَّمة، بعَث 2017أيّار/مايو  10في 

رئيس سيشيل بكتاٍب إلى أمين عام المنظّمة، يبلغه فيه بأّن حكومة سيشيل، بصفتها السلطة الشرعية المخّولة بالترشيح، قد 

 شيح السيّد آالن سانت آنج. سحبت تر

 

، أّكد األمين العام لسعادة السفير إهوزو، ممثّل االتّحاد األفريقي لدى منظّمات األمم 2017أيَّار/مايو  11وفي صباح يوم 

 أيَّار/مايو.  10المتّحدة في جنيف، أنّه استلَم البيان من سيشيل عشية يوم 

 

من الواضح أّن صالحية ترشيح المرّشح تعتمد على تسميته رسميًا من قبل عام، القواعد اإلجرائية لتعيين األمين الوبحسب 

 الدولة التي ينتمي إليها. 

 

 وبعد سحب هذه التسمية، يصبح المرّشح غير ُمواٍف للقواعد ويفترض به االنسحاب بكّل بساطة من العملية بأكمل ها. 

 

ا وناشط ا في مكان انعقاد المؤتمربقَي السيّد سانت لكن، على الرغم من هذه المستجّدات،  ، وذَكر أنّه آنج مرئي ا وحاضر 

استشاَر محاميًا للطعن في )أّوالً( القرار الُمبلَّغ من قبل رئيس دولته، و)ثانيًا( إليقاف أّي خطوة من قبل أمانة منّظمة السياحة 
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حتّى لو سحبت حكومته تأييدها عتبًرا أنّه العالمية لشطبه من ورقة االقتراع عمالً بالبيان الموّجه من قبل حكومته، م

 لترّشحه، إأّل أنّه شخصي ا كمرّشح لم يسحب ترّشحه. 

 ويبدو أّن هذا النهج ربّما كان ينطوي على تغاٍض ناشط من قبل األمانة نفسها. 

 

 تصريح أمانة منظّمة السياحة العالمية بعدم علمها ببيان سيشيل 

 

صّرح رئيس  –ي بعد بدء اجتماع المجلس التنفيذي وقبل يوٍم واحد فقط من التصويت أ –أيّار/مايو  11في صباح يوم 

"منّظمة السياحة العالمية ال تعلم أّي شيء عن سحب سيشيل لتأييدها لترشيح السيّد المجلس التنفيذي بعدم علمه، مؤّكًدا أّن 
 سانت آنج". 

 
 لتبا  وتقوي  موقف االتّحاد األفريقيُمساِهمة في إثارة اال –أمانة منظّمة السياحة العالمية 

 

أيَّار/مايو، فمن الواضح أّن األمانة،  10بما أّن األمين العام نفسه قد أّكد أنّه تلقّى البيان الرسمي من رئيس سيشيل عشية يوم 

)أّوال ( تأخير ي بامتناعها عن إبالغ رئاسة المجلس التنفيذي )أذربيجان وصربيا وزامبيا( بهذا التطّور، كانت ُمساه مة ف

اإلعالن الرسمي عن انسحاب السيّد سانت آنج من المنافسة، و)ثاني ا( إثارة االلتبا  بين أعضاء المجلس التنفيذي بشأن 

 وضع مرّشح سيشيل. 

 

لم يُبلَّغ المجلس التنفيذي رسميًا باإلعالن الرسمي عن انسحاب السيّد سانت آنج كمرّشح وبالتالي شطب إسمه عن ورقة 

أي قبل دقائق فعليًا من  –أيَّار/مايو، عندما تّم طرح بند جدول األعمال المرتبط باالنتخاب  12القتراع، إاّل في صباح يوم ا

 مباشرة عملية التصويت المؤّدية إلى انتخاب أمين عام جديد لمنظّمة السياحة العالمية. 

 

 ونية البيان الصادر عن رئيس دولة سيشيل األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية يتساَءل حول مدى قان

 

 

ذكر األمين العام، خالل تصريحه للمجلس التنفيذي بشأن هذه المسألة، أنّه تلقّى كتابًا من رئيس سيشيل يعلمه فيه بأّن حكومة 

 سيشيل قد قّررت سحب تأييدها لترشيح السيّد سانت آنج. 

 

، لكنّه لم يتوّسع أكثر في شرح هذا التصريح، كما لم يطلب من قانون ا" "المغلوطوتابَع واصفًا كتاب رئيس دولة سيشيل بـ

 المستشار القانوني لمنّظمة السياحة العالمية شرح ما قد تكوُن هذه الشوائب. 

 

متلك إنَّ التساؤل حول كتاٍب من رئيس بلٍد ُمرّشحٍ هو أمٌر غير ُمبّرر له، ال سيّما من جانب األمين العام الذي كان وما زال ي

 بتصّرفه الوسائل والحّرية واآلليات التي تخّوله االتّصال بحكومة سيشيل للتأّكد. 

 

ا   إعطاء الكالم لمرّشح سيشيل الذي لم يعد ترشيحه قائم 

 

لإلعالن رسميًا عن انسحاب السيّد سانت  –وزير السياحة في سيشيل  –ثّم قاَم األمين العام بإعطاء الكالم لرئيس وفد سيشيل 

 من المنافسة.  آنج

 

وفي خطوٍة غير مسبوقة، قام وزير السياحة في سيشيل بعد ذلك بطلب السماح لمرّشح سيشيل، السيّد سانت آنج، الذي 

 باَت ترشيحه غير قائٍم ومسحوب ا، بمخاطبة المجلس التنفيذي. 

 

د سانت آنج أن يخاطب المجلس وعلى الرغم من عدم اعتراض أّي وفد عندما سأَل األمين العام إذا كان بإمكان السيّ 

ال سيّما لمرّشٍح  –التنفيذي، إنّما ال شّك في أنّه من المخالف للقواعد أن يقوَم األمين العام بذلك أو أن يسمَح الرئيس بذلك 

 سحبت حكومته ترشيَحه بشكٍل رسمي. 

 

ئيس و/أو األمين العام أن يرفضا على وعدم وجود أّي اعتراض من الحاضرين ال يسّوغ هذه المحالفة، وكان يتعيّن على الر

 الفور مثل هذا الطلب. 
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لَّ عدم إلمام الدول األعضاء بالقواعد المرعية أو عدم فهمهم لما يسعى المرّشح غير الموافي للقواعد إلى  ويبدو أنّه قد استُغ 

 تحقيقه من خالل مخاطبة المجلس التنفيذي. 

فإّن هذه المخالفة شّكلت حدثًا محوريًا وحاسًما بالفعل، حيث أّدى خطاب  وكما اتّضح من مجريات األمور في ما بعد،

 المرّشح المنسحب إلى تقويض حظوظ د. مزمبي في العملية االنتخابية. 

 

 إعطاء الكالم للسيّد سانت آنج

 

ًرا مسبقًا يتطّرُق فيه إلى موضوع سحب ترشيحه من قبل حكومة سيشيل، فإّن ذلك يدلُّ على أنّه  بما أنّه كان يقرأ نًصا ُمحضَّ

 كان على علٍم مسبق بأنّه سيُسَمُح له بمخاطبة المجلس التنفيذي على الرغم من أّن ترشيَحه لم يُعد قائًما. 

 

وهي مّدة تتجاوُز إلى حٍد كبير مّدة العشر دقائق المعطاة للمرّشحين الخمسة  –دقيقة  15تحّدث السيّد سانت آنج ألكثر من 

وكان خطابه، رغم صياغته بعناية، يزخُر باالنتقادات الموّجهة إلى االتّحاد عد الذين ما زالوا ضمن المنافسة. الموافين للقوا

وكان من  –الذي اتّهمه بالضغط على حكومته تحت تهديد فرض العقوبات، لحثّها على سحب ترشيحه  –األفريقي 

د من قبل االتّحاد األفريقي، قبل دقائق قليلة من بدء الواضح أّن القصد هو تقوي  ترشيح د. مزمبي، المرّشح المؤيّ 

 التصويت. 

 

وال شّك في أّن خطاب السيّد سانت آنج وتوصيف نفسه و"دولته الجزرية الصغيرة النامية" كضحيتَين التّحاٍد أفريقي 

: مشهٌد مناه  متسلّط، قد أثّر على الرأي ضمن المجلس، وساهَم في خلق مشهٍد غير منصف وغير عادل وغير متكافئ

 إلجراء انتخاباٍت عادلة. 

 

وفي السياق نفسه، تجدُر اإلشارة إلى أنّه وفي أعقاب قرار حكومة سيشيل بسحب ترشيح السيّد سانت آنج، قاَم األخير إّما 

لى استبعاد "مرّشح سيشيل يدعو األمم المّتحدة إبنشر أو بالتسبّب بنشر مقاالت كالمقال الُمرفَق بهذه الوثيقة، تحت عنوان 
  زمبابوي من انتخابات منّظمة السياحة العالمية زاعم ا ابتزاز االّتحاد األفريقي لبلده".

 

وعلى الرغم من أّن حكومته قد أبلغت رسميًا أنّها، ومن خالل سحبها لترشيحه، تمتثُل لقرار االتّحاد األفريقي وللمرّشح 

د سانت آنج لم يبذل أّي جهد لتأييد االتّحاد الفريقي أو المرّشح الذي يدعمه المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي، إاّل أّن السيّ 

االتّحاد األفريقي: كما لم يسلّط الضوء على أّن بلده كان طرفًا في قراَري الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي واالتّحاد 

 ن عام منظّمة السياحة العالمية. األفريقي كالهما بتأييد د. مزمبي كمرّشٍح االتّحاد األفريقي لمنصب أمي

 

 15حصَد السيّد آنج تصفيقًا متواصالً من أعضاء المجلس التنفيذي، ومّما ال شّك فيه أّن هذه المداخلة تحديًدا التي دامت 

قبل األمانة،  دقيقة والتي استهدفت االتّحاد األفريقي موّجهةً االنتقادات إليه، إنّما كانت ُمصمَّمة ومحتسبة، ال بل ُمسهَّلة من

 إلضعاف موقف مرّشح االتّحاد األفريقي وتقويض فرص فوزه في االنتخابات. 

 

 بدون أّي مناقشة أو تقييم للمرّشحين  –المجلس التنفيذي يُساِرع إلى إجراء االنتخابات 

 

 ثّم شرَع رئيس المجلس التنفيذي بالمباشرة في اآللية المؤّدية إلى االنتخاب.  

 

تقديم عروض جميع المرّشحين الموافين للقواعد إلى المجلس التنفيذي بحسب  –المرحلة األولى اله، تّم البدء بـكما ُذك َر أع

 مرّشح سيشيل المنسحب.  –الترتيب الُمشار إليه، إنّما بالطبع من دون مشاركة السيّد سانت آنج 

 

 تّمت هذه العملية بطريقٍة سلسة ومن دون أّي سبب للتحفّظ. 

 

 رحلة األولى، أعلَن الرئيس بدء عملية التصويت وطلب من المرّشحين مغادرة القاعة. بعد الم

 

 وبالتالي، تّم إلغاء المرحلة الثانية "مناقشة أسماء المرّشحين" بالكامل. 
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فسارَع المجلس التنفيذي إلى إجراء التصويت الفعلي دون أن يتّم تخصيص أّي فسحة من الوقت أو أّي مساحة إلجراء 

المناقشة حول أسماء المرّشحين" التي تنصُّ عليها القواعد المرعية، أو أّي شكل أو صيغة من النقاش أو التقييم "

 للمرّشحين الخمسة المستمّرين في المنافسة. 

 

ة تضّمنت المستندات المطلوب تقديمها من قبل جميع المرّشحين: سيرة ذاتية من صفحتَين وبيان حول السياسات ونيّة اإلدار

 صفحات.  6من 

 

توفُّر هذه المستندات األساسية: )أّوالً( لمحة موجزة إنّما مفّصلة عن المؤهاّلت األكاديمية والمهنية التي يمتلُكها المرّشح 

والتي ترتبط بالمنصب المنشود؛ و)ثانيًا( ملّخص شامل عن رؤية كّل مرّشح لتطوير منظّمة السياحة العالمية في المستقبل 

 دته. في كنف قيا

 

لم يُبَذل أّي جهد من قبل الرئيس أو األمانة للسعي لطلب أو للتشجيع على إجراء أّي حوار أو نقاش حول المرّشحين أو 

 مواطن القّوة أو الضعف النسبية لديهم، أو للمقارنة أو المقابلة بينهم، أو أّي سبيل آخر لتقييم رؤيتهم المستقبلية. 

 

 دقائق 10لتي قّدمها المرّشحون خالل ال نقاش حول العروض الشفوية ا

 

 دقائق لكّل مرّشح.  10لم يتّم إجراء أّي حوار أو نقاش بعد العروض التي قّدمها المرّشحون وبلغت مّدتها 

 

لى أي إ –ولم تقّدم األمانة أّي تبرير لقرار إلغاء المرحلة الثانية واالنتقال مباشرةً وبسرعٍة غير معهودة، إلى المرحلة الثالثة 

 االنتخابات نفسها. 

 

 االقتراع 

 

ل. ثّم تأهّل إلى الجولة الثانية  أجريَت االنتخابات باقتراَعين إثنين. شارَك جميع المرّشحين الخمسة في االقتراع األوَّ

ل، وهما زمبابوي وجورجيا.   المرّشحان اللذان ناال أكبَر عدٍد من األصوات في االقتراع األوَّ

 

صوتًا. وأعل نَت بالتالي تزكية المرّشح الجورجي كفائٍز ليتّم تعيينه في  18ثانية، ناَل مرّشح جورجيا في جولة االقتراع ال

 منصب األمين العام لمنظَّمة السياحة العالمية. 

 

 

 تحفّظٌ بشأن العملية المتّصفة بالمخالفات وبشأن مدى صوابية النتيجة

 

ظهم بشأن عملية األعضاء العامين في المنظّمة عن تحفّ منذ حصول االنتخابات، عبَّر عدٌد من أعضاء المجلس التنفيذي ومن 

وتحديًدا عدم قيام األمانة بضمان االمتثال الدقيق للقواعد  –ت في مدريد والتي اتّصفت بالمخالفات االنتخاب التي جر

والحيلولة دون "إدارة نقاش حول أسماء المرّشحين"، وكذلك ضمان تكافؤ الفرص في العملية االنتخابية اإلجرائية بشأن 

  المرّشحين. من التسبّب بأّي تحيٍُّز ضّد أيّ 
 

  2017آب/أغسطس  7
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 إجراء االنتخاباتخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن مناقشة القواعد ال

 

 

 

إلى كافة الدول األعضاء في منظّمة السياحة العالمية،  2017حزيران/يونيو  12الموّجه بتاريخ  الكتاب المفتوحبناًء على 

من جدول أعمال  9وبموجب التسويغ الخطّي المقّدم من قبل جمهورية زمبابوي دعًما لإلضافة التي اقترحتها على البند 

 تعتبر، 2017يران/يونيو حز 12األمانة في  مة لمنظَّمة السياحة العالمية الذي عّممتهالدورة الثانية والعشرين للجمعية العا

اإلجرائية  قد تخلّلها عدٌد من الثغراتفي مدريد أيَّار/مايو  12جلسة االقتراع التي أجريت في  أنّ جمهورية زمبابوي 

َعةً ليس فقط إلى تقويض نزاهة التي  والمخالفات األخرى ، بل أيًضا إلى إثارة الشكوك حول صوابية النتائج العمليةأدَّت ُمجتم 

  إلى ما تضّمنته العملية من شوائب واضحة. نظًرا 

 

تستدعي إعادة النظر بشكٍل شامٍل ونرى أيًضا أّن خطورة الثغرات التي اتّصفت بها عملية االنتخاب التي جرت في مدريد 

فّصلة عن هذه وقيام األمانة بتقديم مقترحات م، وطارئ في القواعد اإلجرائية المعمول بها حالي ا والتي تنظّم آلية االنتخابات

ها في القواعد المراجعة، ضمن مهلٍة زمنية تحّدُدها الجمعية العامة، مع توصياٍت واضحة حول التغييرات الواجب إجراؤ

لَت في االنتخابات التي جَرت في مدريد الحالية لضمان نزاه  ة عملية االنتخاب، ولتفادي تكرار الشوائب التي ُسجِّ

 

حرص الدول األعضاء، أن تخدمة يُفتَرُض ويُتوقَُّع منها كونها الُمكلَّفة بـ إذ –إّن األمانة  ،سواٌء عن طريق السهو أو الخطأ

لم تُفل ح  –توّصل إلى نتيجٍة تحظى بثقة كافة الدول األعضاء دون أّي تحفّظ إجراء انتخابات خالية من أّي عيب بغية العلى 

 اإليفاء بالكامل بهذه المسؤولية. في 

 

نيٍّة حسنة تبرئة األمانة من أّي فعٍل متعّمد، سواٌء أكان ذلك عن طريق السهو أو الخطأ، أو من أّي معالجٍة غير  إذا أردنا بكلّ 

َسو يَّة لمجموعة القواعد اإلجرائية التي من الواضح أنّها غير مالئمة، فإّن التركيز ينصّب بطبيعة الحال على القواعد 

 المعمول بها حاليًا 

 

ما يلي بأبرز المخالفات اإلجرائية واألخرى التي اتّصفت بها عملية االنتخاب في مدريد، على النحو المفّصل  نُعيد فنذّكر في

 من جدول األعمال المؤقّت.   9)أ( إلى البند الحالي رقم 9الذي رافَق اقتراح إضافة البند في التقرير 

  

 هذه المخالفات على ما يلي: اشتملت 

  

  هورية سيشيل مفاُدها إبالغ المجلس التنفيذي باستالم رسالٍة خطّية من رئيس جمليوَمين قبل  بالتأجيلقرار األمانة

 لترشيح السيّد آالن سانت آنج لمنصب أمين عام منّظمة السياحة العالمية؛  سحبت تأييدهاسيشيل قد أّن حكومة 

 ي بند جدول األعمال المتّصل قرار األمانة باإلعالن عن هذه المعلومات فقط عندما باشر المجلس بالنظر ف

 باالنتخابات؛ 

  عن استمرار حضور السيّد  التغاضيبـ –على الرغم من إدراكها الكامل لموقف حكومة سيشيل  –قرار األمانة

 ، في مجريات المنظّمة؛ "مرّشٍح" ُمعلَن، كـسانت آنج ومشاركته الناشطة

 حصول  قبلّشح، بالتوّجه بكلمٍة إلى المجلس التنفيذي قرار السماح لهذا المرّشح بعد أن أصبح غير مؤهٍّل للتر

دقائق المفروضة  (10)؛ والسماح له بمخاطبة المجلس لمّدٍة تجاوزت إلى حٍد كبير العشر مباشرة  عملية االقتراع 

 ؛ الموافين للقواعدعلى المرّشحين الباقين 

  ّالسيّد سانت آنج لالتّحاد األفريقي، وبالتالي  ههالقرار بالسماح، دون أّي قيد أو تحفّظ، باالنتقاد الصريح الذي وج

 للمرّشح المؤيّد من قبل االتّحاد األفريقي لمنصب األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية؛ 

 األساسية للعملية االنتخابية في منظّمة  الثانية المرحلة، أو بالسماح بالتغاضي عن لتغاضي كلّي اقرار األمانة با

إلى جميع الدول األعضاء  2017أيَّار/مايو  5ية، التي تّم تأكيُدها في المذّكرة التي وّجهتها بتاريخ السياحة العالم

")...(  بإدارةيقوُم الرئيس خالله  اجتماع خاّص محصورفي منظّمة السياحة العالمية، والتي تقضي بإجراء 

 ". مناقشة حول المرّشحين
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( لو أّن القواعد اإلجرائية 1السماح بحصول كّل ذلك، ولم يكن ليحصل بالفعل: ) تعتبُر جمهورية زمبابوي أنّه لم يكن يجب

( لو كانت القواعد اإلجرائية موّسعة بشكٍل كاٍف لتوفير توجيهات واضحة للدول األعضاء، وكذلك 2الحالية اتُّب َعت، و/أو )

 لألمانة، في ظروٍف مماثلة لتلك التي حصلت في مدريد. 

 

 يجب وجود توجيهات واضحة أو أكثر وضوًحا بشأن ما يلي:  على وجه التحديد،

 

  القواعد التي تنظّم المعايير الواجب استيفاؤها لدى المرّشحين لقيادة منّظمة السياحة العالمية؛ 

o  توصيف واضح لوظيفة المنصب؛ 

o المؤهاّلت األكاديمية والمهنية؛ 

o   الخبرة في قطاع السياحة واإللمام به؛ 

 نظّم كيفية تعاطي المنظّمة مع المرّشحين من ضمن المنظّمة؛ القواعد التي ت 

o  في أّي مرحلة عليهم التخلّي عن أنشطتهم في منظّمة السياحة العالمية؛ 

 خالل سفر المرّشحين الذين لم يُعل نوا بعد عن ترّشحهم  ال إساءة استعمال أموال المنظّمةتضارب المصالح/احتم

 ، حيث قد يقومون بحملٍة خاّصة بهم في الوقت نفسه؛ في رحالٍت متّصلة بعمل المنظّمة

  ُمون على االستقالة؛ رغَ هل إجازة الغياب كافية أم أّن هؤالء المرّشحين م 

  القواعد التي تنظّم مدّونة آداب واضحة للمرّشحين، حيث تُحظَر بشكٍل صريح أّي أنشطة يمكن تفسيرها على أنّها

 "؛ ى التصويتعل بمثابة "شراء األصوات أو التأثير

  القواعد التي تنظّم سحب التأييد لمرشٍح معيّن من قبل إحدى الحكومات الُمرشِّحة؛ 

  قواعد تنظّم الحاالت التي يقوُم فيها هذا المرّشح أو حكومته بطلب مخاطبة هيئة من هيئات منظّمة السياحة العالمية

 )المجلس التنفيذي، الجمعية العامة إلخ(؛ 

 البيانات أو الصور بالوسائل االلكترونية من داخل قاعة االقتراع أثناء حصول عملية  قواعد تنظّم إرسال

 التصويت؛ 

  قواعد تفرض االمتثال التام لكافة اإلجراءات المتّفق عليها في إطار العملية االنتخابية؛ 

o  ٍة لهذه اإلجراءات أن تكوَن أّي مخالف أواإلجراءات واالمتثال لها،  كافةيتعيّن على األمانة ضمان اتّباع

 مفّوضة بالكامل من قبل المجلس التنفيذي أو الجمعية العامة؛ 

  قواعد تفرض إجراء مناقشة كاملة وسّرية من قبل أعضاء المجلس التنفيذي حول أسماء المرّشحين، ومواطن

( 2ونيّة اإلدارة، و) ( بيان السياسات1القّوة/الضغف لديهم، ورؤيتهم المستقبلية للمنظّمة على النحو المبيّن في )

 دقائق؛  10العرض الشفهي المقّدم أمام المجلس التنفيذي لمّدة 

  أن يقوم ممثٌّل عن كّل منطقة جغرافية لديها مرّشح مطروح لالنتخابات بتعيين مندوب لغرض حماية قواعد تفرض

 مصالح المرّشح عن منطقته خالل عملية إحصاء األصوات؛ 

 ات االقتراع في مكاٍن آمٍن لمّدٍة تصُل إلى سنة بعد حصول عملية االنتخاب؛ قواعد تفرض االحتفاظ ببطاق 

  قواعد تنظّم األنشطة أو الوظائف التي يجوُز لألمين العام المنتخب االضطالع بها أو االطاّلع عليها ريثما يتّم

 تأكيد انتخابه من قبل الجمعية العامة؛ 

 حصل إذا لم تقم الجمعية العامة بتأييد انتخاب األمين العام قواعد تتضّمن توجهات واضحة حول ما يجب أن ي

  ئزالفا

 

ترتبط التي ال شّك في أنّه ثّمة مجاالت أخرى تحتاُج بشكٍل واضح إلى قواعد إجرائية أكثر صرامةً وأكثر دقّةً، غير تلك 

 تحديًدا باالنتخابات، ومنها: 

 

o  دارة العليا؛ توازنًا أكبر بين الجنَسين في هياكل اإلقواعد تضمن 

o  قواعد تكفل إضفاء المزيد من الشفافية على عملية تكليف المستشارين الخاّصين؛ 

o   د عقود العمل بعد سّن التقاعد؛ االستثنائية التي يجوُز فيها تمديقواعد تحّدد الظروف 

 

دول لل ًرا ما يُتَركقرارات، وكثيأمانة منظّمتنا في اتّخاذ الغياُب الوضوح والدقّة هذا إلى إسناد سلطة مفرطة إلى يؤّدي 

رّد على مقترحات/اقتراحات/توصيات خاّصة تتقّدم بها األمانة أمر ال –مالكي المنظّمة على الرغم من كونهم  –األعضاء 

 في الحاالت المتكّررة التي تفتقر فيها القواعد اإلجرائية إلى هذه الدقّة. 

 

في منظّمة  2009التي أجريت لمتابعة استعراض اإلدارة والتنظيم للعام جولة التفتيش من المأخوذ المقتطف التالي  في

(، يتّم التطّرق إلى هذه المسألة 2014السياحة العالمية من قبل وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتّحدة، جنيف )
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ما يتعلّق تحديًدا بإجراء  المنظّمة، وفي والتشديد على الحاجة الملّحة إلى المناقشة المقترحة للقواعد اإلجرائية المتّبعة في

 االنتخابات، من بين جملة أمور أخرى. 

 

قد ترغب الجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية في إعادة النظر في عملية صنع القرار المّتبعة حاليًا على كافة مستويات 
واضحة كشرٍط مسبق  اف بغية التوّصل إلى قراراتالهيئات التشريعية، لضمان إجراء حوار ومفاوضات كافية بين األطر

من مسؤولية توفير األساس  األمانة إعفاءالمنّظمة بشكٍل مناسب، وبالتالي  أعمالإلرشاد وتوجيه واإلشراف على 
 لقراراتها". 

 
لت في هذ ا الخصوص من قبل حرًصا منّا على اإلنصاف، نوّد اإلشارة إلى أّن التقرير نفسه يقّر ببعض التحسينات التي ُسجِّ

ة ب الملكية الفعليواضحة إلى القيام بالمزيد. ولن تتمّكن الدول األعضاء من إعادة كس األمانة، إنّما ما زال هناك حاجة

مراجعة وتحسين القواعد اإلجرائية، ال سيّما تلك التي تنظّم إجراء لمنظّّمتهم، إاّل من خالل الطلب رسميًا من األمانة 

 االنتخابات. 

 

ت والمخالفات التي اتّصفت بها وعلى خلفية الثغراطلَب من الجمعية العامة مناقشة القواعد التي تنظّم إجراء االنتخابات، يُ 

، والتي قّوضت ثقة الدول األعضاء في صوابية نتيجة هذه االنتخابات، يُطلَب من 2017نتخابات مدريد في أيَّار/مايو ا

نة إجراء مراجعة فورية وشاملة للقواعد التي تنظّم إجراء االنتخابات، والمسائل الجمعية العامة أيًضا الطلب من األما

ثّم إحالتها إلى  ،األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى تقديم توصيات مفّصلة في هذا الصدد إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها

 الدورة المقبلة للجمعية العامة. 

 

 12رائية والمخالفات األخرى التي حصلت أثناء عملية االنتخاب في مدريد، بتاريخ لمزيٍد من التفاصيل حول الثغرات اإلج

جلسة االقتراع مناقشة من جدول األعمال:  9إضافة مقترحة إلى البند رجى مراجعة الوثيقة المعنونة "، يُ 2017أيَّار/مايو 

، النتخاب األمين 2017أيَّار/مايو  12ا، بتاريخ في مدريد، إسباني لمنظّمة السياحة العالمية التي أجراها المجلس التنفيذي

من جدول  9دعًما إلضافتها المقترحة إلى البند  ،من قبل جمهورية زمبابوي المقّدمة("، 2021-2018العام للفترة )

 12ة في األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، الذي عّممته أمانة المنظّم

 . 2017حزيران/يونيو 

 

من جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية  9يُطلَب من الجمعية العامة تأييد اقتراح جمهورية زمبابوي بتحويل البند 

 2021-2018والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، وهو "تعيين األمين العام لمنظّمة السياحة العالمية للفترة 

جلسة االقتراع التي أجراها )أ( "مناقشة 9)ج(، ويجب أن يتبع البنَدين المقترَحين: 9وصية من المجلس التنفيذي" إلى البند بت

األمين العام للفترة  النتخاب 2017أيَّار/مايو  12المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية في مدريد، إسبانيا، بتاريخ 

 منظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات". الخاّصة بلقواعد )ب( "مناقشة ا9"، و2018-2021

 

-2018يُرجى من الجمعية العامة إنجاز بند جدول األعمال المتعلّق بـتعيين األمين العام لمنّظمة السياحة العالمية للفترة و

 بتوصيٍة من المجلس التنفيذي، بطريقة التصويت.  2021

 

على مراجعٍة  لإلشرافمن الدول األعضاء إلى األمين العام  تأكيدي المصحوب بطلٍب واضحويت الفمن شأن هذا التص 

الثقة للدول األعضاء بشأن نتائج عملية ّظمة السياحة العالمية، أن يمنح التي تنظّم إجراء االنتخابات في منللقواعد شاملة 

 م. عّزز نزاهة المنظّمة بشكٍل عايد، وأن ياالقتراع التي جرت في مدر

 

ويُطلَب من الجمعية العامة ضمان اعتماد نهج واضح يستند إلى قواعد في حال لم يُسف ر االقتراع عن حصول أّي من 

 المرّشحين على غالبية الثلثَين المطلوبة. 

 

، إعادة االنتخاباتبطلب من الجمعية العامة النظر في اقتراٍح يقضي بقيام الجمعية العامة في حال حدوث ذلك  ويُرجى

 بمشاركة جميع المرّشحين الخمسة الموافين للقواعد، على أن تُباَشر العملية االنتخابية من حيث بدأت المخالفات

 

  2017آب/أغسطس  7
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 2017 يوليو/تّموز 18
 
 

 د. طالب الرفاعي 

 أمين عام 

 منظّمة السياحة العالمية 

 كابيتان هايا 42

 مدريد

 إسبانيا 

 

 

 صاحب السعادة،
 
 
 
 امة لمنظّمة السياحة العالمية اقتراح إدراج بنود جديدة ضمن جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية الع 

 .2017أيلول/سبتمبر  16-11 :الشعبية ، جمهورية الصينتشنغدو
 
 
 

 

 

 

"أّي من النظام الداخلي للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية، يشمل جدول أعمال الجمعية العامة  5باإلشارة إلى المادَّة 
"يجب إرسال االقتراحات التي يتقّدم بها األعضاء إلى ة على أنّه ثّم تنّص المادّ يقترحه عضو من أعضاء المنّظمة".  بند

 األمين العام قبل ثالثين يوًما على األقّل من افتتاح الدورة". 
 

في ما يتعلّق بالدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية التي ستنعقد في تشنغدو، جمهورية الصين 

عمال إلى األمين العام قبل ، يُفتَرض إرسال البنود المقترحة على جدول األ2017أيلول/سبتمبر  16 إلى 11الشعبية من 

 . 2017آب/أغسطس  11تاريخ 

 

 من جدول األعمال، على النحو التالي:  9بالتالي، تودُّ جمهورية زمبابوي في هذا السياق اقتراح بنَدين جديَدين ضمن البند 

 

 م المنظّمة. : انتخاب أمين عا9البند 

 

 12جلسة االقتراع التي أجراها المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالمية في مدريد، إسبانيا، بتاريخ  مناقشة ( أ

 . 2021-2018األمين العام للفترة  النتخاب 2017أيَّار/مايو 

 . إجراء االنتخابات القواعد الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأنمناقشة  ( ب

من جدول األعمال يصبح البند  9بتوصية من المجلس التنفيذي )البند  2021-2018األمين العام للفترة ج(  تعيين 

 )ج((. 9

 

 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة

 مبنى جون بويين –الطابق السابع 

Cnr Innez Terrace and Speke Avenue 

 CY 1718. ب.: ص
Causeway  

Harare 
 

 يجب توجيه كافة
 كافة المراسالت إلى

 "أمانة السياحة وقطاع الضيافة"
 770897/759391هاتف: 

 ”TOURJSMT“ العنوان التلغرافي:

702054فاكس:   
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 وأرجو أن تتفّضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.أشكركم على النظر في الطلب المذكور آنفًا، 

 

 

 
 

 الدكتور النائب والتر مزمبي 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة 

 رئيس لجنة منظّمة السياحة العالمية اإلقليمية ألفريقيا
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 العاممين ألا

معالي الوزير السيّد والتر مزمبي

 وزير السياحة وقطاع الضيافة 

 زمبابوي

2017تّموز/يوليو  21مدريد، في   

LGAL/SG/2017 

)المرفق طّي هذه الرسالة( بشأن اقتراح زمبابوي بإدراج بنَدين  2017ز/يوليو تّمو 18باإلشارة إلى كتابكم الموّجه بتاريخ 

جديَدين إلى جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنّظمة السياحة العالمية التي ستنعقد في 

 ؛ 2017أيلول/سبتمبر  16إلى  11من تشنغدو، الصين 

إلى األمانة وأرجو لطفًا إحاطتكم علًما بما يلي:  أشكركم على طلبكم الموّجه

في من النظام الداخلي للجمعية العامة )النّص مرفق طّي هذا الكتاب للرجوع إليه(،  5.3وفقًا للماّدة  .1

مال المؤقّت، حال تّم توجيه أّي طلبات إلى األمانة إلدراج بند جديد إلى جدول األعمال بعد تعميم جدول األع

ة "سائر األعضاء علًما بها قبل عشرين يوًما على األقّل من افتتاح الدورة" للنظر فيها من انة بإحاطتقوُم األم

 قبل الجمعية العامة. 

حزيران/يونيو  12بالتالي، وبما أنّه قد تّم إرسال جدول األعمال المؤقّت إلى الدول األعضاء في  .2

للجمعية العامة، وبما أّن األمانة استلمت كتاب  من النظام الداخلي 5.3و 5.2و 5.1، عمالً بالمواد 2017

، فستقوُم األمانة بكّل سرور بنسخ وترجمة كافة الوثائق التي 2017تّموز/يوليو  18زمبابوي بتاريخ 

ح في الفقرتَين تقّدمونها إلى األمانة ضمن المهلة المحّددة، وفقًا لما هو م إرسال أدناه، كما ستقوم ب 5و 4وضَّ

 األعضاء.   جميع لىهذه الوثائق إ

وفي ما يتعلّق بطلبكم إلى األمين العام بإدراج بنَدين جديَدين إلى جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية  .3

ّن الجمعية العامة نفسها هي التي سوف تنظر في اقتراحكم، ى أخذ العلم بأوالعشرين للجمعية العامة، يُرج

اقتراحات أخرى مستلمة وفقًا لألصول ضمن المهلة المحّددة، وذلك عمالً بالنظام الداخلي، باإلضافة إلى أّي 

من النظام الداخلي للجمعية  7في بداية جلستها العامة األولى وأثناء اعتماد جدول األعمال. وبموجب الماّدة 

كافة  د ترتيب مناقشةفسوف تعتمد الجمعية العامة وتحدّ  العامة ووفقًا لمنهجية العمل المتّبعة في المنظّمة،

 بنود جدول األعمال الُمقَّر. 

من النظام الداخلي للجمعية  5.3أن تتمّكن األمانة من معالجة طلبكم وفقًا لما تنّص عليه الماّدة من أجل  .4

)ط( من هذا النظام، 1العامة، نوّد لفت انتباهكم إلى أّن أّي بند يقترحه عضو من أعضاء المنظّمة عمالً بالفقرة 

ر وإرساله إلى األمين العام قبل ثالثين يوًما على األقّل من افتتاح الدورة". تُرفَُق كافة بنود "يجب إرفاقه بتقري

جدول األعمال بوثيقٍة أو تقرير يحّدد إطار المناقشة ويشمل حسب االقتضاء طلبات بشأن اإلجراءات الواجب 

من أجل ابة مورد ومرجع للوفود اتّخاذها من قبل الجمعية العامة على شكل توصيات أو مقّررات، لتكون بمث

وإعداد موقفهم بشأن المسألة المطروحة. وتجدُر اإلشارة إلى أّن كتابكم لم يتضّمن أّي تقرير أو وثيقة  االستعالم
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. 5.3وفق ما تقتضيه الماّدة 

ال بناًء على ذلك، وبعد استالم التقارير المرتبطة بالبنَدين الجديَدين المقترح إدراجهما في جدول أعم .5

، ستقوُم 5.3الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة، ضمن المهلة المحّددة بحسب ما تنّص عليه الماّدة 

األمانة بكّل سرور بمعالجة طلبكم وتعميم اقتراحكم على كافة الدول األعضاء للنظر فيه من قبل الجمعية 

 العامة. 

تقّدم. ما  بخصوصتلزُمكم  أّي أسئلة أو مساعدة وتبقى األمانة تحت تصّرفكم بشأن .6

نّه يجب ة السياحة العالمية، إلى أعضو في منظّم موقّرة ي الختام، أغتنم هذه الفرصة أللفت نظر زمبابوي، وهي دولةف

 توجيه هذا النوع من المسائل إلى أمانة منظّمة السياحة العالمية مباشرةً. 

َخت في رسالتكم األساسية بالبريد من حيث المبدأ، أجُد نفسي مضطًرا إلى إرسال نُسخ إل ى المجموعة نفسها التي نُس 

حيال جميع المعنيين. إنّما آمُل إغالق هذه القناة غير المناسبة للنقاش، كما أذَكُر االلكتروني، وذلك من باب االحترام واللباقة 

تي تُمثَُّل فيها جميع الدول األعضاء ويُتاُح لها أّن األجهزة الحاكمة الينّص على بأّن النظام األساسي لمنظّمة السياحة العالمية 

 التعبير عن مواقفها، هي المنابر المالئمة لمناقشة المسائل التنظيمية. 

وأشكرُكم مسبقًا على تفهّمكم وتعاونكم، كما أتطلُّع إلى لقائكم في تشنغدو. 

مع فائق االحترام والتقدير،

 طالب الرفاعي
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ف العام رسائل الدعوة إىل أعضاء المنظمة 90 يوماً عل الأقل من  ه الأم�ي يوجِّ  .1 المادة 3 
افتتاح الدورة العادية، و30 يوماً من افتتاح الدورة الستثنائية.

ه دعوات إىل جميع المنظمات  ف العام أن يوجِّ بناء عل طلب من المجلس، للأم�ي  .2
ي أقامت المنظمة معها علقات.

الدولية والحكومية وغ�ي الحكومية ال�ت

وظائف الجمعية

ضمن تقع  مسألة  أي  بشأن  توصيات  تصدر  وأن  قضية  أي  ي 
�ف تنظر  أن  للجمعية  المادة  4 
اختصاص المنظمة.

جدول أعمال الجمعية

الدورات العادية

ف العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية ويرسله إىل أعضاء  يضع الأم�ي   .1 المادة  5 
المنظمة. ويشمل جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية البنود التالية:

اعتماد جدول الأعمال؛ (أ) 
انتخاب رئيس الجمعية ونواب الرئيس؛ (ب) 

ي الجمعية؛
انتخاب لجنة وثائق التفويض وأي جهاز فرعي آخر �ف (ج) 
ف العام حول أنشطة المنظمة؛ ي تقرير الأم�ي

النظر �ف (د) 
ي تقرير المجلس وتوصياته؛

النظر �ف (هـ) 
بأنشطة المتعلقة  قليمي  الإ أو  ي 

التق�ف الطابع  ذات  التقارير  ي 
�ف النظر  (و) 

ي الجمعية وإقرارها؛
الأجهزة الفرعية �ف

ف وإقراره؛ ي التقرير المتعلق بأنشطة لجنة الأعضاء المنتسب�ي
النظر �ف (ز) 

ي دورات سابقة؛
ي أي بنود قررت الجمعية إدراجها �ف

النظر �ف (ح) 
حه عضو من أعضاء المنظمة؛ أي بند يق�ت (ط) 

وري طرحها عل ف العام من ال�ف ي أي مسائل أخرى يرى الأم�ي
النظر �ف (ي) 

الجمعية؛



31 النظام الداخلي للجمعية العامة

إقرار برنامج العمل العام للمنظمة؛ (ك) 
واستعراض وإقراره،  القادمة  المالية  ة  الف�ت انية  ف م�ي وع  م�ش ي 

�ف النظر  (ل) 
ة المالية السابقة؛ حسابات الف�ت

انتخاب أعضاء المجلس. (م) 

وبالدعوات  الجمعية  لنعقاد  الدعوة  برسائل  المؤقت  الأعمال  جدول  يُرَفق   .2
الموجهة وفقاً للمادة 3.

ي يتقدم بها الأعضاء عملً بالفقرة 1 (ط) أعله بعد 
احات ال�ت يجب إرفاق الق�ت  .3

ف  ف العام قبل ثلث�ي إرسال جدول الأعمال المؤقت، بتقرير وإرسالها إىل الأم�ي
ف العام سائر الأعضاء علماً بها  يوماً عل الأقل من افتتاح الدورة. ويحيط الأم�ي

ين يوماً عل الأقل من افتتاح الدورة. قبل ع�ش

الدورات الستثنائية

ي 
ف العام جدول الأعمال المؤقت الذي يتألف من المسألة أو المسائل ال�ت يضع الأم�ي المادة  6 
ي تنص عليها المادة 3.

تُعَقد الدورة الستثنائية لأجلها، ويرفقه برسائل الدعوة ال�ت

الدورات العادية والدورات الستثنائية

ي التقرير
بعد إقرار جدول الأعمال وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس، تنظر الجمعية �ف المادة  7 

دارية والمالية لكل بند من بنود  ف العام لها بشأن الآثار التقنية والإ الذي يرفعه الأم�ي
ر خلف ذلك. جدول الأعمال، ما لم يُقرَّ

جدول فيه  يُرِسل  الذي  الوقت  نفس  ي 
�ف المنظمة،  أعضاء  إىل  العام  ف  الأم�ي يرسل  المادة  8 

التقارير كل  عن  نسخاً  ذلك،  بعد  ممكن  تاريٍخ لحٍق  أقرب  ي 
�ف أو  المؤقت  الأعمال 

أي ذلك  ي 
�ف بما  المؤقت،  الأعمال  بجدول  المتصلة  الأخرى  والوثائق  احات  والق�ت

. احات بشأن وضع أو التوصية بـ أو إبرام اتفاقيٍة أو اتفاٍق أو نظام دوىلي اق�ت
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2017 يوليو/تّموز 29

 د. طالب الرفاعي 

 أمين عام 

منظّمة السياحة العالمية 

 كابيتان هايا 42

 مدريد

 إسبانيا 

صاحب السعادة،

اقتراح إدراج بنود جديدة ضمن جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظّمة السياحة العالمية 

 . 2017أيلول/سبتمبر  16-11 ، جمهورية الصين الشعبية:تشنغدو

أطلُب منكم فيه إدراج البنَدين )المرفق طّي هذه الرسالة( الذي  2017تّموز/يوليو  18ّجه بتاريخ وباإلشارة إلى كتابي الم

 : 2017أيلول/سبتمبر  16إلى  11التاليَين إلى جدول األعمال لمناقشتهما خالل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة من 

: انتخاب أمين عام المنظّمة. 9البند 

 12ية في مدريد، إسبانيا، بتاريخ جلسة االقتراع التي أجراها المجلس التنفيذي لمنظّمة السياحة العالم  مناقشة (أ )

. 2021-2018األمين العام للفترة  النتخاب 2017أيَّار/مايو 

  القواعد الخاّصة بمنظّمة السياحة العالمية بشأن إجراء االنتخابات.مناقشة  (ب )

البند  من جدول األعمال يصبح 9بتوصية من المجلس التنفيذي )البند  2021-2018تعيين األمين العام للفترة  (ج )

)ج((. 9

جانب األمين العام الموقّر، لم أتلقَّ لغاية تاريخه أّي إشعار باستالم كتابي من قبل مكتبكم الموقّر. ويُقلقُني جًدا عدم ورود أّي 

 رّد من قبل مكتبكم. 

ا معمال لمناقشتهلذا، أرجو من مكتبكم الموقّر إحاطتي بالرّد في أقرب وقٍت ممكن بشأن طلب إضافة بنَدين إلى جدول األ

 نعقد في تشنغدو، جمهورية الصين الشعبية. تخالل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة، التي س

م  ،األمين العام حضرةهذا الكتاب عينه. وأطلُب من جانبكم، عن وتفاديًا لاللتباس، أرفُق طّي هذه الرسالة نسخة  التكرُّ

، في ميليا كاستيال، مدريد، إسبانيا، من 2017أيّار/مايو  12نتخابية التي جرت في بتزويدي بشريط فيديو كامل للعملية اال

 مكتبكم. 

أحتاُج إلى شريط الفيديو هذا من أجل االطاّلع على لمحٍة شاملة عّما حدَث داخل القاعة أثناء إجراء االنتخابات. يُرجى 

 وفد بالدي للدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة. إرسال شريط الفيديو لي مباشرةً في الوقت الذي يستعدُّ فيه 

 وزير السياحة وقطاع الضيافة

 مبنى جون بويين –الطابق السابع 

Cnr Innez Terrace and Speke Avenue

 CY 1718. ب.: ص
Causeway  

Harare 

 يجب توجيه كافة
 كافة المراسالت إلى

 "أمانة السياحة وقطاع الضيافة"
 770897/759391هاتف: 

”TOURJSMT“ العنوان التلغرافي:

702054فاكس:   
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قيادة قطاع السياحة  مة التي نتطلُّع جميًعا إليها من حيثالمنظّ  –منظّمة السياحة العالمية هنا تأكيد التزام بالدي الكامل ب وأودُّ  

ستراتيجية المنشودة لتحويل السياحة ومن حيث تزويد الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين والمشاركين بالقيادة اال ،العالمي

نفعة الجميع في العالم. ا فيه ملمالعالمية 

ني مّرةً س أخرى أن أشكركم على تفهّمكم وتعاونكم بشأن الطلب اآلنف الذكر، كما أرجو منكم التفّضل  عادة األمين العام، يسرُّ

 بقبول فائق االحترام والتقدير. 

 ي مبالتر مزالدكتور النائب و

 وزير السياحة وقطاع الضيافة 
رئيس لجنة منظّمة السياحة العالمية اإلقليمية ألفريقيا
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 ةالقانوني ةمكتب المستشار

2017آب/أغسطس  2مدريد، في   

LGCO 15512017 

معالي الوزير السيّد والتر مزمبي

 وزير السياحة وقطاع الضيافة 

 جمهورية زمبابوي

جانب معالي الوزير، 

تّموز/يوليو )المرفقَين طّي هذه الرسالة( إلى األمين العام بشأن  29تّموز/يوليو و 18باإلشارة إلى كتابَيكم الموّجهَين بتاريخ 

 ية؛العامة لمنظّمة السياحة العالماقتراحكم بإدراج بنَدين إلى جدول األعمال المؤقّت للدورة الثانية والعشرين للجمعية 

ل، أرسلت األمانة رّدها إليكم يوم اإلثنين  ، وشرحت فيه إجراءات النظر في 2017تّموز/يوليو  24بالنسبة إلى كتابكم األوَّ

، كما 2017تّموز/يوليو  29إليكم مجّدًدا في  هذا الكتاباقتراحكم من قبل الجمعية العامة. وتّمت إعادة إرسال نسخة عن 

 بخصوصأّي أسئلة أو مساعدة  وم. وتبقى األمانة تحت تصّرفكم بشأنللرجوع إليها عند اللز لةهذه الرساأرفقت أيًضا طّي 

 هذه المسألة. 

أيَّار/مايو أثناء انعقاد الدورة  12أّما بالنسبة إلى طلبكم الحصول على شريط فيديو للعملية االنتخابية التي أجريت في 

 ا لفت نظركم إلى ما يلي: الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي، أرجو لطفً 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تقوُم األمانة بتسجيل كافة االجتماعات 13.4ماّدة عمالً بال .1

، "لرئيس المجلس أن يقّرر تفريغ نّص أحد التسجيالت 13.5عمالً بالماّدة العامة للمجلس التنفيذي. كذلك، و

 الفعلي لبيان ما أو حول مغزى مقّرر ما". الصوتية إذا اختلف األعضاء حول المضمون 

من المنظور القانوني، تخضُع صورة وصوت األفراد المشاركين في الدورة الخامسة بعد المئة  .2

. بالتالي، تحتفظ األمانة وحقوق حفظ سّرية الصور للمجلس التنفيذي للحماية، عمالً بحقوق الخصوصية

اض داخلية رسمية حصًرا، وفقًا للممارسة المتّبعة في األمم بتسجيالت االجتماع ضمن أرشيفها الخاّص ألغر

المتّحدة والوكاالت المتخّصصة التابعة لها. وال يجوُز لها تحريرها أو توزيعها أو نشرها من دون موافقة 

 مالئمة من قبل األفراد المعنيين، ما لم يأذن المجلس التنفيذي نفسه بذلك صراحةً. 

ن أرشيف المنظّمة، تُعتبَُر تسجيالت اجتماعات األجهزة الحاكمة لمنّظمة وكجزٍء معالوةً على ذلك،  .3

بشأن امتيازات  1947السياحة العالمية سّرية، ويُمنَُع انتهاك حرمتها، كما أنّها تخضع التّفاقية عام 

ا وحصانات الوكاالت المتخّصصة التابعة لألمم المتّحدة. وينبغي أن يظّل مضمون المناقشات التي تجريه

الدول األعضاء في األجهزة الحاكمة، داخل المنظّمة، وال تُستخَدُم أّي تسجيالٍت لها إاّل ألغراض رسمية 

 داخلية حصًرا، ما لم يقّرر الجهاز المعني خالَف ذلك. 
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إاّل أنّه يجوُز إتاحة التسجيالت بالصورة والصوت الجتماعات األجهزة الحاكمة لمنظّمة السياحة  .4

الطاّلع عليها من قبل أّي دولة عضو في المنظّمة، وذلك في األمانة بموجب طلٍب خاّص لهذا ا، بغية العالمية

 الغرض وشرط االمتثال لحقوق الخصوصية ومقتضيات السّرية المشار إليها أعاله. 

-2018بشأن إجراءات انتخاب األمين العام للفترة  CE/104/9( من الوثيقة 1)هـ( ) 5وفقًا للفقرة  .5

قَت طّي هذا الكتاب نسخة عنها لمزيٍد من المعلومات( التي أقّرها المجلس التنفيذي في دورته )أرف   2021

يت، وصتسجيل عروض المرّشحين وعملية الت، قامت األمانة ب(CIV)15الرابعة بعد المئة بموجب المقّرر 

 ولكن ليس "مناقشة أسماء المرّشحين" التي أجريت ضمن اجتماع مغلق محصور. 

و بشخص أّي ممثّل مفّوض من جمهورية صكم أبشخء ما تقّدم، يُرجى إبالغ مكتب األمين العام في حال رغبتم على ضو

زمبابوي االطاّلع على التسجيالت الموجودة لمداوالت الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس التنفيذي، وستقوُم األمانة بكّل 

 طلبكم في مقّرها الكائن في مدريد.  يةسرور بتلب

غراض تيسير التواصل بين ي أقرب فرصٍة ممكنة، واإلشارة، ألفي الختام، أرجو منكم اإلشعار باستالم هذا الكتاب ف

 مكاتبنا، إلى عنوان البريد االلكتروني ألّي مستلم آخر حسب االقتضاء. 

. يحترامي واتقديرالفرصة ألجّدد اإلعراب عن فائق وأغتنُم هذه 

مع أطيب التحيّات، 

توقيع( )ال

أليسيا غوميز 

المستشارة القانونية
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 المجلس التنفيذي
 014الدورة 
6102 تشرين الثاني/نوفمبر0-تشرين األول/أكتوبر 01 ،مصر، األقصر

 من جدول األعمال المؤقت 9البند 

  الرجاء إعادة استعمال الورق
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8180-8102النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة  اإلجراءات والجدول الزمني

الخلفية  .أوالا 

ة  .1 من النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية على ما يلي: 22تنّص المادَّ

المجلس، يعَين األمين العام بأغلبية ثلثي األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصوتين في الجمعية، بناء على توصية " 
 ."لوالية تدوم أربع سنوات. ويكون تعيينه قابال للتجديد

ل/ديسمبر  11تنتهي والية األمين العام الحالي في  .2 ة تعيِّين 2017كانون األوَّ . وبالتالي، يجب على الجمعية العامَّ
ر عقدها في و الثانية في دورتها عامأمين   أكتوبر/تشرين األول  -أيلول/سبتمبر  في الصين، ،تشنغدوالعشرين الُمقرَّ

2017.

ة  .1 ة  22بالتالي، وبموجب المادَّ من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، سيتعين على  22من النظام األساسي والمادَّ
ة، وذلك خالل دورته الخامسة  المجلس التنفيذي التوصية بمرشح إلى الجمعية  أيار/مايو 12-11بعد المئة، في العامَّ

 وفي هذه الوثيقة عرض لإلجراء وللجدول الزمني لإلنتخاب. .(التاريخ لم يؤكد بعد) 2017

القواعد التي اعتمدها وألغراض هذا الترشيح، ُيقتَرح اّتباع الممارسة المرعية في هذا الشأن، وال سيَّما تطبيق  .4
ٍح لمنصب األمين العام  ر  1294خالل دورته الثالثة والعشرين، في أيَّار/مايو المجلس الختيار مرشَّ (، ((XXIII)17)المقرَّ

ر  1299وتلك التي لحقتها في دورته الرابعة والثالثين، في تشرين الثاني/نوفمبر  (، وفي دورته الرابعة (XXXIV)19)المقرَّ
ر  1222ن، في تشرين الثاني/نوفمبر واألربعي  (.(XLIV) 19)المقرَّ

، 1222وتلحظ القواعد المذكورة أعاله، التي ُتطبَّق بصورٍة متسّقة لدى التوصية بمرشَّح لمنصب األمين العام منذ  .5
 ما يلي:

ح؛ (أ )  وحدهم مواطنو الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية يجوز لهم الترشُّ

ين بصورةٍ رسمية على المجلس، عن طريق األمانة، من قبل حكومات الدول التي ينتمون يجب اقتراح  (ب ) المرشحَّ
، على أن تُرفق بختٍم بريدي 0إليها، وينبغي استالم هذه االقتراحات في مهلةٍ ال تتخطى )يُحدَّد التاريخ في حينه(

د الطابع الرسمّي للترشيح؛   يؤكِّ

0
أدناه. 7أنظر الفقرة  
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ة بإجراء االنتخابات عبر االقتراع يجري التصويت عن طريق االقتراع  (ج ) السري وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصَّ
 السّري الُمرفقة بالنظام الداخلي للجمعية العامَّة؛

 
ة  (د ) من النظام الداخلي للمجلس، باألغلبية البسيطة  62من النظام األساسي والقاعدة  01يُحَسم التصويت، وفقًا للمادَّ

دة بنسبة خمسين في   المئة زائد واحد من بطاقات االقتراع الُمحتسبة؛الُمحدَّ
 

حٍ واحد من قبل المجلس، وفقًا للقاعدة  (ه ) من النظام الداخلي للمجلس خالل اجتماعٍ مغلق،  69يجري اختيار مرشَّ
 ومحصورٍ في جزٍء منه، وذلك على الشكل التالي:

 
حين خالل اجتماعٍ مغلقٍ ومحصور يقتصر ال (0) حضور فيه على الوفود تجري مناقشة أسماء المرشَّ

تة والمترجمين الفوريِّين؛ وال توضع أي محاضر خطية بالنقاشات وال يتّم تسجيلها  المصوِّ
 صوتيًا؛

 
 خالل االقتراع، يُسمَح بحضور موظَّفي األمانة الضروريين للمساعدة في عملية التصويت. (6)

 
حٍ تقترحه حكومة دولة عضو (و ) ر المجلس التنفيذي عدم تزكية مرشَّ رة  يقرِّ في حالة عدم سداٍد الشتراكاتها المتأخِّ

 من قواعد التمويل الُمرفقة بالنظام األساسي(؛ 06)الفقرة 
 

حًا واحدًا فقط للتزكية أمام اللجمعية العام. (ز )  يختار المجلس مرشَّ
 
دة الستالم الترشيحات  .6 والُمطبَّقة منذ باإلضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق بتقديم الترشيحات، تلحظ اإلجراءات الُمحدَّ

 ما يلي: 1222العام 
 

ح وببيان نوايا حول السياسة واإلدارة، يعبِّر فيه المرّشح عن  "يجب أن ُيرَفق كل ترشيحٍ بالسيرة الذاتية للمرشَّ
م على  رؤيته للطريقة التي سيتولى فيها أداء مهامه كأمين عام. ُتجَمع هذه الوثائق على شكل وثيقة مجلس، وُتعمَّ

دة".األعضاء   ضمن المهلة الزمنية الُمحدَّ
 

حين ولضمان مقروئية وثائقهم، ُيقتَرح أن ُتحدَّ السير الذاتية بصفحتين على سبيل  "حرصاً على المساواة بين المرشَّ
م الترشيحات بالترتيب األبجدي ضمن وثيقة المجلس".  المثال وبيانات النوايا بست صفحات. ُتقدَّ

 
الستالم الترشيحات )المدعومة من قبل الحكومات المعنية والمصحوبة عملياً  الزمنية المهلة دتحد، 1222عام منذ  .7

مرشَّحه.  خاللها أن يختار المجلس التنفيذي تعين علىقبل انعقاد الدورة التي بشهرين بالسير الذاتية وببيانات النوايا( 
 مذكرة شفوية.جميع األعضاء باستالم كل ترشيح من خالل  بإعالم األمانة تقوم وعليه،

 
م المرشَّحون لمنصب األمين العام عروضاً شفهية تتناول ترشيحهم ونواياهم خالل الدورة 1227عام ومنذ  .9 ، يقدِّ

ي فيها المجلس مرشَّحاً.  ُيدَعى المرشَّحون إلى تناول الكلمة وفقاً للترتيب األبجدي ألسمائهم باللغة اإلسبانية، والتي يزكِّ
 متساوياً لتقديم عروضهم التي ال يعقبها أي نقاش. وقتاً وُيعطوَن 

 
ٍح لمنصب األمين العام أمام الجمعية:1)22وفقاً للقاعدة  .2  ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، فإنَّ تزكية مرشَّ
 

حٍ على األ تين. وإذا لم يحصل أي مرشَّ غلبية "يجب أن تتمّ باألغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين والمصوِّ
َحْين اللذين  م اقتراٌع ثاٍن، أو اقتراعات الحقة إذا دعت الحاجة، لالختيار من بين المرشَّ ل، ُينظَّ في االقتراع األوَّ

 يحصالن على أكبر عدٍد من األصوات".
 

د األغلبية ال1294للعام  (XXIII)17وفقاً للممارسة المتبعة في المنظمة، والُمشار إليها في القرار  .10 بسيطة على ، ُتحدَّ
 1299في المئة زائد واحد من بطاقات االقتراع الُمحتسبة". وقد تمَّ التأكيد على هذه القاعدة وتثبيتها عاَمْي  50أنَّها "نسبة 

رات  1222و (. وفي حال أسفرت النتيجة عن عدٍد مفرد، يكون من المنطقي وفقاً للمعنى (XLIV) 09و (XXXIV) 12)المقرَّ

ب العرف السائد، أن تُحتسب على أنَّها تمثِّل عدد األصوات األعلى مباشرةً من األصوات الُمحتسبةالواضح للعبارة وبحس
6
. 

                                            
6
 .6100-6101المذكرة التلخيصية المقدَّمة من قبل المستشار القانوني حول االجراءات والجدول الزمني الختيار أمين عام المنظمة للفترة   
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ا بالنسبة إلى إجراءات االقتراع "الثاني" واالقتراعات "الالحقة" المذكورة في القاعدة  .11 ( إذا دعت الحاجة 0)69أمَّ

ة إليها، فتنطبق فيها التوضيحات المقدَّمة من قبل المستشار بانتخاب األمين العام في  القانوني ضمن وثيقة المعلومات الخاصَّ

ن على المرتبة الثانية بعد االقتراع (، في حال حصل مرشَّحان اثنا(LXXXIV) 02) 6112عام والمؤكَّدة في  0929عام 

ل. وتقتضي النتيجة إذَّاك تنظيم اقتراٍع آخر )وقدر ما يلزم من اقتراعات إضافية من  أجل تحقيق األغلبية المطلوبة( بين األوَّ

المرشَِّحين الثالثة لتحديد المرشََّحْين اللذين حصال على أكبر عدٍد من األصوات واللذين سيشاركان بالتالي في االقتراع 

 النهائي.
 

الجمعية  ات اعتمدتهالقرارالل انتخاب المرشَّح يتّم وفقاً إنَّ تمثيل دولٍة ما من قبل عضو فاعل آخر في المنظمة خ .12

(، وفي الدورة العشرين (XIX) 591)القرار  6100في جمهورية كوريا في  في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت العامة

، وفي الدورة الحادية والعشرين التي عقدت في كولومبيا في ((XX) 633)القرار  6100التي عقدت في زامبيا/زمبابوي في 

 (.(XXI) 649)القرار  6102
 

من قواعد التمويل  00من النظام األساسي والفقرة  04أنَّ األعضاء الذين تنطبق عليهم أحكام المادَّة  يُشار إلى .11

الُمرفقة بالنظام األساسي في وقت إجراء االنتخابات يُحَرمون من امتيازات العضوية المتمثِّلة في الخدمات والحّق في 

من إعفاٍء مؤقت من تطبيق هذه األحكام ممنوح لهم من قبل الجمعية التصويت في الجمعية والمجلس إال إذا كانوا يستفيدون 

ة.  العامَّ
 

لة في هذه الوثيقة بشكٍل ناجح عملياً ومن دون طرح أي مشاكل محدَّد .14 ة في التعيِّينات التي تمَّ تطبيق اإلجراءات المفصَّ

 . 0996عام جرت منذ 
 

باختيار وظروف خدمة الرؤساء  ذات الصلةالمتحدة وحدة التفتيش المشتركة في األمم  وانسجاماً مع توصيات .15

م ترشيحه، كما هو مبيَّن في  ،(JIU/REP/2009/8)التنفيذيِّين في مؤسَّسات منظومة األمم المتحدة  يُطلَب من كل مرشَّح أن يقدِّ

 يِّدة.، مرفقاً بشهادٍة صحية موقَّعة من قبل مؤسَّسة طبية معترف بها تثبت أنَّه يتمتع بصحٍة ج2الفقرة 
 
 

 الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي اإلجراءات  .ثانيا  

 أن: مدعو إلى المجلس التنفيذي .02
 

الثالثة والعشرين، في  يقّرر أنَّ القواعد التي اعتمدها المجلس الختيار مرشَّح لمنصب األمين العام في دورته (أ )
ر  1294أيَّار/مايو  (، وتلك التي لحقتها في دورته الرابعة والثالثين، في تشرين الثاني/نوفمبر ((XXIII)17)المقرَّ

ر  1299 ر  1222(، وفي دورته الرابعة واألربعين، في تشرين الثاني/نوفمبر (XXXIV)19)المقرَّ  19)المقرَّ
(XLIV) ؛بعد المئة( هي مرعيًة أيضاً في دورته الخامسة 

 

د أنَّه ومن أجل تفسير قواعد النظام األساسي التي تحكم انتخاب األمين العام والقرارات المذكورة في الفقرة  (ب ) يؤكِّ

 أعاله، يجب العودة إلى مضمون هذه الوثيقة؛ الفرعية )أ(
 

، مع الحرص على أن 6160-6102يدعو الدول األعضاء إلى اقتراح مرشَّحين لمنصب األمين العام للفترة  (ج )

 64:11في موعد أقصاه الساعة  (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain) الترشيحات إلى مقّر المنظمة تصل

 بعد المئةالدورة الخامسة  افتتاح شهرين من ، أي قبل(آذار/مارس )بتوقيت مدريد )التاريخ لم يؤكد بعد( 00من يوم 

 للمجلس؛
 

الذاتية والمهنية، بيان نوايا حول السياسة واإلدارة، يعبِّرون فيه يطلب إلى المرشَّحين أن يقدِّموا إلى جانب سيرهم  (د )

 عن رؤيتهم للطريقة التي سيتولون فيها أداء مهام األمين العام؛
 

 6160-6102لمنصب األمين العام للفترة  مرشَّحاً  بعد المئةيؤكِّد أن المجلس سيختار في دورته الخامسة و (ه )

 .العشرينو الثانية ة في دورتهايوصي به إلى الجمعية العامَّ ينبغي أن 
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    الجدول الزمني        .المرفق

 
إقرار اإلجراء والجدول الزمني : 8102تشرين الثاني/نوفمبر  0تشرين األول/أكتوبر إلى  31 (أ )

 للمجلس التنفيذي، األقصر، مصر. 104لإلنتخابات: في الدورة 
 

اإلعالن عن شغور الوظيفة في موقع منظمة السياحة العالمية على : 8102تشرين الثاني/نوفمبر  (ب )
عد األقصى الستالم طلبات اإلنترنت، وبواسطة مذكرة شفوية إلى كل األعضاء يشار فيها إلى المو

 الترشيح.
 

قبل شهرين من  : الموعد األقصى الستالم الطلبات، أي)التاريخ لم يؤكد بعد( 8102آذار/مارس  00  (ج )
 )التاريخ لم يؤكد بعد(. 2017أيار/مايو  11للمجلس التنفيذي، في مدريد، إسبانيا، في  105افتتاح الدورة 

 
 .ترشيحهمعن صالحية  يبلغ المرشحونلدى فض طلبات الترشيح رسميا،  (د )

 
الموعد م الترشيحات ))التاريخ لم يؤكد بعد(: مذكرة شفوية تعلن عن استال 8102نيسان/أبريل  00 (ه )

 للمجلس التنفيذي. 105دورة يوما قبل افتتاح ال 10األقصى لتعميم الترشيحات هو قبل 
 

في الدورة  ياختيار المرشح من قبل المجلس التنفيذ)التاريخ لم يؤكد بعد(:  8102أيار/مايو  08-00 (و )
 مقر المنظمة. المدينة التي فيهاإسبانيا،  مدريد، في للمجلس التنفيذي التي سوف تعقد 011

 
رفع التوصية إلى الجمعية العامة: قبل أربعين يوما من يوم افتتاح : 8102آب/أغسطس  –تموز/يوليو  (ز )

 .الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة التي سوف تعقد في تشنغدو، الصين
 

الدورة خالل  2021 - 2019إنتخاب األمين العام للفترة : 8102تشرين األول/أكتوبر  -أيلول/سبتمبر  (ح )
 .الثانية والعشرين للجمعية العامة التي سوف تعقد في تشنغدو، الصين
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