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 المجلس التنفیذي
 ۱۰۲الدورة 
 ۲۰۱٥ سبتمبر/أیلول ۱۷ ،كولومبیا، مدیین
 من جدول األعمال المؤقت ۳البند 

 
 
 

۲۰۱٦ونائبیھ لسنة انتخاب رئیس المجلس التنفیذي   

  مقدمة أوال. 

من نظامھ الداخلي (أنظر أدناه)، المجلس التنفیذي مدعو النتخاب رئیٍس لھ ونائبین للرئیس لسنة  ٥وفقا للمادة  .۱
۲۰۱٦. 

 ھیئة مكتب المجلس
 

 ٥المادة 
 

لوالیة تدوم سنة  ینتخب المجلس باالقتراع السري من بین أعضائھ رئیسا ونائبا أوال للرئیس ونائبا ثانیا للرئیس )۱
 واحدة.

 
یتطلب االنتخاب األغلبیة البسیطة ألعضاء المجلس الحاضرین والمصوتین. وإذا لم یحصل أي مرشح على  )۲

األغلبیة في االقتراع األول، یُجرى اقتراع ثان، أو أكثر إذا دعت الضرورة، حتى یتم الفصل بین المرشحین اللذین 
 قتراع األول.حصال على أكبر عدد من األصوات في اال

 
 للرئیس ولنائبي الرئیس الحق في أن یعاد انتخابھم لوالیة ثانیة. )۳

 
یعیِن األعضاء الفاعلون المنتَخبون لرئاسة المجلس ولنیابة رئاستھ األشخاص المكلفین بأداء واجبات الرئیس  )٤

 ونائبي الرئیس.
 

السري، درج المجلس في معظم األحیان على تنص على أن االنتخاب یجري باالقتراع  ٥على الرغم من أن المادة  .۲
 تبني نھج توافق اآلراء في انتخاب مكتب ھیئتھ.

ھین إلى األمین العام، قدَّم وزیر السیاحة المصري،  .۳ ، ووزیر ۲۰۱٤تشرین الثاني/نوفمبر  ۱۰ فيفي كتابیھما الموجَّ
كذلك، نقلت  .۲۰۱٦التنفیذي لسنة  ، ترشیح بلدیھما لرئاسة المجلس۲۰۱٥آب/أغسطس  ۱۹السیاحة األذربیجاني في 

  ۲۰۱٦ترشیحھا لرئاسة المجلس التنفیذي للعام  موزامبیق

ترشیح بلده لمنصب  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، قدَّم وزیر السیاحة في ۲۰۱٥أیّار/مایو  ۲۷في كتابھ المؤرخ  .٤
ھ إلى األم المجلس التنفیذيیس ئنائب ر ، قدَّم وزیر ۲۰۱٥آب/أغسطس  ۲۰ فيین العام باإلضافة إلى ذلك، وفي كتاٍب موجَّ

 .۲۰۱٦السیاحة الكرواتي، ترشیح بلده لمنصب النائب األول لرئیس المجلس التنفیذي لسنة 

  

 
  الرجاء إعادة استعمال الورق

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   
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 اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل المجلس التنفیذي ثانیا. 

  المجلس التنفیذي مدعٌو النتخاب رئیسھ ونائبیھ.إنَّ  .٥
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