
  
 
 
 
 
 

 
World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 

  

  الترشح لمنصب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية 
  
 

العالمية هي وكالة األمم المتحدة المتخصصة المسؤولة عن تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة   منظمة السياحة 
  للجميع.

 
التماسا  اإلشعار  هذا  إصدار  يتم  األخيرة،  دورته  في  العالمية  السياحة  لمنظمة  التنفيذي  المجلس  اتخذه  الذي  للمقرر  وفقا 

، بموجب ما تنص عليه الوثيقة 2025-2022لمرشحين، ولمباشرة عملية اختيار وتعيين األمين العام القادم للمنظمة للفترة  
.1revCE/112/6   والمقرر  )XII(C14CE/DEC/    .األخيرة دورته  في  التنفيذي  المجلس  اتخذه  الالالذي  زمة المعلومات 

اإلنترنت   على  المنظمة  موقع  على  متوافرة  112th-council-https://www.unwto.org/events/executive-والمتطلبات 
session  

  
 في المنظمة.   الهيئات اإلداريةاألمين العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة والمدير األعلى فيها، وهو مسؤول مباشرة أمام  

  الراسخ ألمين العام هو منصب ذو أهمية كبرى، يتطلب أعلى معايير الكفاءة والقدرة والنزاهة، فضال عن اإللتزام  ومنصب ا
تكون له تجربة طويلة أن  يبرهن على قدرة على القيادة واإلدارة، و بقيم المنظمة ومبادئها. وينبغي لمن يتقدم من المرشحين أن  

  الدبلوماسية والتواصل. في العالقات الدولية، ومهارات هامة في 
  

السبيل إلى المناصب الكبرى في اتخاذ القرارات، الدول األعضاء إتاحة  حرصا على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في  
 مؤهلين لهذا المنصب.للنظر في ترشيح نساء ورجال مدعوة 

 

 إجراء الطلب 
  

  على العنوان التالي: المنظمة ن الذين تقترحهم الدول األعضاء مدعوون إلى تقديم طلباتهم إلى مقر والمرشح
  (Calle del Poeta Joan Maragall 42, 28020, Madrid, Spain)  ،بال أو  العادي  للمرشحين تقديم    ويجوز.  يدبالبريد 

. وإذا تم التقديم الطلب بالوسيلتين  sg.candidacy@unwto.orgالتالي:  إلكترونيًا إلى عنوان البريد اإللكتروني  طلباتهم
  . (أي على ورق بالبريد العادي، أو باليد وإلكترونيا)، يسود الطلب الذي يقدم على ورق

  
كأقصى   24:00، الساعة 2020نوفمبر تشرين الثاني/ 18 يجب أن يتم استالم الطلبات من قبل األمانة في موعد ال يتجاوز 

ويجب أن   ،الموارد البشرية في منظمة السياحة العالمية  دائرةتوجيه الطلبات إلى    وينبغي.  ، بالتوقيت المحلي لمدريدحد
  الترشيحات التي يتم استالمها   ولن تقبل.  UNWTO/HHRR/VAC/16/OFSG/2020 ي:  الرقم المرجعي التال  الطلبات  تحمل

  .المشار إليه أعاله بعد الموعد النهائي
  

  :التالية الالزمة بالوثائق األربع مرفقا، الطلبات في خطاب نوايا من المرشحأن تتم صياغة  ينبغي
  

  ، من حكومة الدولة العضو المعنية 1خطاب دعم صادر عن السلطة المختصة .1
  ،اإلدارة ونوايا اتان السياسبي .2
  ، السيرة الذاتية .3
  .طبية معترف بها قبل مؤسسةموقعة من  جيدةة شهادة صح .4

 
الدول األعضاء مرشحا تكون صادرة عن السلطة المختصة وموقعة منها، أي عن رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء،  الخطابات التي تقترح فيها   1

  أو وزير الخارجية، أو الوزير المسؤول عن السياحة، أو السفراء مطلقي الصالحيات. 
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التنفيذي،    من  29من النظام األساسي والمادة    22وفقًا للمادة   التنفيذي لمنظمة    المجلس  سوف يقوم النظام الداخلي للمجلس 

في   02122يناير كانون الثاني/ 20إلى  19تعقد في الفترة من وف ، التي س113في دورته  السياحة العالمية بانتخاب المرشح
المرشح   بشأن  نهائي  القرار  ال  تتخذ  التي سوف  لمنظمة السياحة العالمية،  إلى الجمعية العامةوسوف يوصي به  ،  مدريد، إسبانيا

  3المغرب.  ،في مراكش تعقد  وففي دورتها الرابعة والعشرين التي س ، وذلكمنصب األمين العامالذي سوف يعين في 
 

 
  الوقت المناسب. يتم تأكيد التاريخ النهائي مع البلد المضيف، ويجري إبالغه إلى األعضاء في  2
  يتم تأكيد التاريخ النهائي مع البلد المضيف، ويجري إبالغه إلى األعضاء في الوقت المناسب.  3


