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 6البند 

اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام 

  2025-2022للمنظمة للفترة 

 
 

 

 المجلس التنفيذي متاحة على موقع المنظمةمنظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق 
 .رمز اإلجابة السريعة هنا استخدام أو يمكنكم ، rgwww.unwto.o على اإلنترنت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
(، حين يجتمع المجلس CE/DEC/11(XCIV)وفقا إلجراء اختيار أماكن انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي التي اعتمدها المجلس التنفيذي )المقرر   

المجلس التنفيذي في مقر المنظمة. وسوف يقوم البلد المضيف، أي إسبانيا، للتوصية إلى الجمعية العامة بمرشح لتعيينه لمنصب األمين العام، يعقد اجتماع 

 للمجلس. 113باقتراح تاريخ مبدئي للدورة 

 

 ملخص تنفيذي

الجمعية العامة أن تعين . وبالتالي، يتعين على 2021كانون األول/ديسمبر  31تنتهي الوالية الحالية لألمين العام في 

في دورتها الرابعة والعشرين المقرر عقدها في المغرب في أيلول/سبتمبر أو  2025-2022أمينا عاما للفترة 

 .2021تشرين األول/ أكتوبر 
 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يتعين على  29من النظام األساسي والمادة  22نتيجة لذلك، بموجب المادة 

، في إسبانيا وفي تاريخ يحدد في وقت الحق2021)في النصف األول من  113التنفيذي في دورته المجلس 
1

( أن 

 يوصي بمرشح إلى الجمعية العامة.

 

، تحدد المهلة الزمنية الستالم الترشيحات بشهرين قبل انعقاد الدورة التي يتعين على المجلس 1992منذ عام 
م المرشَّحون لمنصب األمين العام عروضاً شفهية تتناول 1997منذ عام التنفيذي خاللها أن يختار مرشَّحا. و ، يقدِّ

ي فيها المجلس مرشَّحاً.  ترشيحهم ونواياهم خالل الدورة التي يزكِّ
 

 اإلجراء والجدول الزمني لهذا اإلنتخاب واردان في هذه الوثيقة.

http://www.unwto.org/


 

 
 

 

 

 

 2مشروع مقرر

 

 6البند 

  2025-2022اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة 

 ( v.1CE/112/6.1 )الوثيقة 

 

 

 

 إن المجلس التنفيذي،
 

 في التقرير، وقد نظر

 

دورته الثالثة بالقواعد التي اعتمدها المجلس النتخاب مرشح لمنصب األمين العام في  113التقيد أيضا في دورته  يقرر .1

(، والذي استكمل بالمقرر الذي CE/DEC/17(XXIII))المقرر  1984والعشرين التي عقدت في أيار/مايو عام 

(، CE/DEC/19(XXXIV)المقرر ) 1988/نوفمبر اعتمد في دورته الرابعة والثالثين التي عقدت في تشرين الثاني

 (؛CE/DEC/19(LIV)المقرر ) 1992وفي دورته الرابعة واألربعين التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 

 

المرجع لتفسير القواعد النظامية التي تحكم انتخاب األمين العام  ( هوv.1 CE/112/6.1 الوثيقة ) ما تتضمنه أن ويؤكد .2

 ؛والمقررات المذكورة في الفقرة الواردة أعاله

 

، مع الحرص على أن تبلغ هذه 2025-2022الدول األعضاء إلى اقتراح مرشحين لمنصب األمين العام للفترة  ويدعو .3

( قبل شهرين من افتتاح Calle Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spainالترشيحات مقر المنظمة )

 ، بتوقيت مدريد )يحدد التاريخ الحقا(؛24:00للمجلس التنفيذي، أي في موعد أقصاه الساعة  113الدورة 

 

 ،إلى المرشحين أن يقدموا، إضافة إلى رسالة التأييد من الدولة العضو، معلومات عن سيرتهم الذاتية والمهنية ويطلب .4

لسياسة واإلدارة، يعبرون فيه عن آرائهم بشأن الطريقة التي سوف يؤدون بها مهامهم في بنواياهم حول اعن بيان فضال 

 منصب األمين العام؛

 

للمجلس التنفيذي سوف تختار المرشح الذي سوف توصي به إلى الدورة الرابعة والعشرين  113ان الدورة  ويؤكد .5

 ؛2025-2022منظمة للفترة للجمعية العامة لمنصب األمين العام لل

 

 إلى األمانة إعالم الدول األعضاء، عن طريق مذكرة، باإلعالن عن شغور المنصب. وتطلب .6

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. .مشروع مقرر هذا  
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 الخلفية -أوال

 

 
 من النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية على ما يلي: 22تنص المادة  .1

 

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

 
. وبالتالي، يتعين على الجمعية العامة أن تعين 2021كانون األول/ديسمبر  31تنتهي الوالية الحالية لألمين العام في  .2

والعشرين المقرر عقدها في المغرب في أيلول/سبتمبر أو تشرين  في دورتها الرابعة 2025-2022أمينا عاما للفترة 

 .2021األول/ أكتوبر 
 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يتعين على  29من النظام األساسي والمادة  22نتيجة لذلك، بموجب المادة  .3

)يؤكد التاريخ في وقت الحق ، في إسبانيا2021)في النصف األول من  113المجلس التنفيذي في دورته 
3

( أن 

 يوصي بمرشح إلى الجمعية العامة. وإن اإلجراء والجدول الزمني لهذا اإلنتخاب واردان في هذه الوثيقة.
 

نحو الخصوص  وأن يجري التقيد علىالممارسة المعهودة،  لمنصب األمين العام، يقترح اتباع ألغراض تسمية مرشح .4

القواعد التي اعتمدها المجلس الختيار مرشح لمنصب األمين العام في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في ب

(، والذي استكمل بالمقرر الذي اعتمد في دورته الرابعة CE/DEC/17(XXIII))المقرر  1984أيار/مايو عام 

(، وفي دورته الرابعة CE/DEC/19(XXXIV)المقرر ) 1988والثالثين التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 

 (.CE/DEC/19(LIV)المقرر ) 1992واألربعين التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 
 

 ، تنص على ما يلي:1992القواعد المذكورة أعاله، وقد تم تطبيقها بانتظام لتسمية مرشح لمنصب األمين العام منذ  .5
 

 عالمية يجوز لهم الترشُّح؛وحدهم مواطنو الدول األعضاء في منظمة السياحة ال (أ )

ين بصورٍة رسمية على المجلس، عن طريق األمانة، من قبل حكومات الدول التي ينتمون إليها، يجب اقتراح المرشح (ب )

وينبغي استالم هذه االقتراحات في مهلٍة ال تتخطى )يُحدَّد التاريخ في حينه
4

(، على أن تُرفق بختٍم بريدي يؤكِّد الطابع 

  للترشيح؛الرسمّي 

ة بإجراء االنتخابات عبر االقتراع  (ج ) يجري التصويت عن طريق االقتراع السري وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصَّ

 السّري، الُمرفقة بالنظام الداخلي للجمعية العامَّة؛

لبية البسيطة من النظام الداخلي للمجلس، باألغ 28من النظام األساسي والقاعدة  30حَسم التصويت، وفقاً للمادَّة يُ  (د )

 الُمحدَّدة بنسبة خمسين في المئة زائد واحد من بطاقات االقتراع الُمحتسبة؛

 من النظام الداخلي للمجلس خالل اجتماعٍ مغلق،  29يجري اختيار مرشٍَّح واحد من قبل المجلس، وفقاً للقاعدة  (ه )

(i)   تة  تجري مناقشة أسماء المرشَّحين خالل اجتماٍع مغلٍق ومحصور يقتصر الحضور فيه على الوفود المصوِّ
 والمترجمين الفوريِّين؛ وال توضع أي محاضر خطية بالنقاشات وال يتّم تسجيلها صوتياً؛

 
(ii) .خالل االقتراع، يُسَمح بحضور موظَّفي األمانة الضروريين للمساعدة في عملية التصويت 

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

 من قواعد التمويل الُمرفقة بالنظام األساسي(؛ 12

 يختار المجلس مرشَّحاً واحداً فقط للتزكية أمام الجمعية العامة. (ز )

 

                                            
3
(، حين يجتمع المجلس CE/DEC/11(XCIV)وفقا إلجراء اختيار أماكن انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي التي اعتمدها المجلس التنفيذي )المقرر   

ف، أي إسبانيا، يللتوصية إلى الجمعية العامة بمرشح لتعيينه لمنصب األمين العام، يعقد اجتماع المجلس التنفيذي في مقر المنظمة. وسوف يقوم البلد المض

 .للمجلس 113باقتراح تاريخ مبدئي للدورة 
4
 7أنظر الفقرة   
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 تقديمعلى ما يلي بشأن  1992إضافة إلى ذلك، ينص اإلجراء المتبع الستالم الترشيحات الذي يتم تطبيقه منذ  .6

 الترشيحات:
 

ح وببيان نوايا حول السياسة واإلدارة، يعبِّر فيه المرّشح عن رؤيته " "ينبغي أن ُيرَفق كل ترشيحٍ بالسيرة الذاتية للمرشَّ
م على األعضاء مهامه كأمين عام. تُ  ولى فيها أداءللطريقة التي سيت جَمع هذه الوثائق على شكل وثيقة مجلس، وُتعمَّ

دة".  ضمن المهلة الزمنية الُمحدَّ
 

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

 

 
الخطابات التي عن طريقها تقترح الدول األعضاء مرشحيها تكون صادرة عن السلطة المختصة في الدولة .7

5
وموقعة  

 منها.

 
ة فعال ، تحدد المهلة الزمنية الستالم الترشيحات )المدعومة من قبل الحكومات المعنية والمصحوب1992منذ عام  .8

بالسير الذاتية وببيانات النوايا( بشهرين قبل انعقاد الدورة التي يتعين على المجلس التنفيذي خاللها أن يختار مرشَّحا. 
صالح في غضون اآلجال بإعالم جميع األعضاء باستالم كل ترشيح  ، عن طريق مذكرة،وعليه، تقوم األمانة

 المحددة.
 

م المرشَّحون1997ومنذ عام  .9 لمنصب األمين العام عروضاً شفهية تتناول ترشيحهم ونواياهم خالل الدورة التي  ، يقدِّ
ي فيها المجلس مرشَّحاً. وُيدَعى المرشَّحون إلى تناول الكلمة وفقاً للترتيب األبجدي ألسمائهم باللغة اإلسبانية،  يزكِّ

 متساوياً لتقديم عروضهم التي ال يعقبها أي نقاش. وقتاً وُيعطوَن 
 

ٍح لمنصب األمين العام أمام الجمعية:3)29للقاعدة  وفقاً  .10  ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، فإنَّ تزكية مرشَّ
 

تين حٍ على األغلبية في 6"يجب أن تتمّ باألغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين والمصوِّ . وإذا لم يحصل أي مرشَّ
م اقتراٌع ثاٍن، أو  ل، ُينظَّ َحْين اللذين يحصالن االقتراع األوَّ اقتراعات الحقة إذا دعت الحاجة، لالختيار من بين المرشَّ

 على أكبر عدٍد من األصوات".
 

د األغلبية البسيطة على 1984للعام  (XXIII)17 المقررفي المنظمة، والُمشار إليها في  المعهودةوفقاً للممارسة  .11 ، ُتحدَّ
ها عاَمْي ات االقتراع الُمحتسبة". وقد تمَّ التأكيد على هذه القاعدة وتثبيتفي المئة زائد واحد من بطاق 50أنَّها "نسبة 

ران 1992و 1988 (. وفي حال أسفرت النتيجة عن عدٍد مفرد، يكون من المنطقي (XLIV) 19و (XXXIV) 19 )المقرَّ

وات األعلى مباشرةً من وفقاً للمعنى الواضح للعبارة وبحسب العرف السائد، أن تُحتسب على أنَّها تمثِّل عدد األص

األصوات الُمحتسبة
7
. 

 
ا بالنسبة إلى إجراءات االقتراع "الثاني" واالقتراعات "الالحقة" المذكورة في القاعدة  .12 ( إذا دعت الحاجة 3)29أمَّ

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

(، في حال حصل مرشَّحان اثنان على المرتبة الثانية بعد (LXXXIV) 16) 2008والمؤكَّدة في عام  1989العام في عام 

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

َحْين اللذين حصال على أكبر عددٍ  من األصوات واللذين سيشاركان  المطلوبة( بين المرشَِّحين الثالثة لتحديد المرشَّ

 بالتالي في االقتراع النهائي.
 

إنَّ تمثيل دولٍة ما من قبل عضو فاعل آخر في المنظمة خالل انتخاب المرشَّح يتّم وفقاً لقرارات اعتمدتها الجمعية  .13

الدورة  (، وفي(XIX) 591)القرار  2011العامة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في جمهورية كوريا في 

(، وفي الدورة الحادية والعشرين التي عقدت (XX) 633)القرار  2013العشرين التي عقدت في زامبيا/زمبابوي في 

 (.(XXI) 649)القرار  2015في كولومبيا في 
 

                                            
5
 تعتبر صالحة فقط الخطابات الرسمية من رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية أو الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدولة  

 المعنية أو من قبل السفراء ذوي الصالحيات المطلقة.
6
(، تفهم عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين" بأنها تعني "األعضاء الحاضرين المصوتين لصالح المرشح أو 2) 27كما تنص عليه المادة   

 . أوراق اإلقتراع البيضاء ال يعتبر تصويتا، مثله مثل ضده". وبالتالي، فإن اإلمتناع عن التصويت
7
 .2013-2010تشار القانوني حول االجراءات والجدول الزمني الختيار أمين عام المنظمة للفترة المذكرة التلخيصية المقدَّمة من قبل المس  
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الُمرفقة من قواعد التمويل  13من النظام األساسي والفقرة  34يُشار إلى أنَّ األعضاء الذين تنطبق عليهم أحكام المادَّة و .14

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

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

ة.  الجمعية العامَّ
 

دة في التعيِّينات التي تمَّ تطبيق اإلجراءات الم .15 لة في هذه الوثيقة بشكٍل ناجح عملياً ومن دون طرح أي مشاكل محدَّ فصَّ

وإن تأييد الترشيح من قبل حكومة دولة عضو هو ضرورة جوهرية، كما أن سحب هذا التأييد . 1992جرت منذ عام 

 يسفر عن فقدان أهلية الشخص الذي تم ترشيحه أو تزكيته.
 

األمم المتحدة ذات الصلة باختيار وظروف خدمة الرؤساء  التابعةيات وحدة التفتيش المشتركة وانسجاماً مع توص .16

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

 طبية معترف بها تثبت أنَّه يتمتع بصحٍة جيِّدة. ، مرفقاً بشهادٍة صحية موقَّعة من قبل مؤسَّسة6مبيَّن في الفقرة 
 

*** 
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Annex: Timetable 

(a) 18 September 2020: Vacancy announcement to be posted on the UNWTO website and note 
verbale to be sent to all Members indicating the deadline for receipt of applications.  

(b) 18 November 2020 (date to be confirmed8): Deadline for receipt of applications, i.e., two months 
before the inauguration of the 113th session of the Executive Council in Madrid, Spain, on 19 
January 2021 (date to be confirmed).  

(c) Upon the official opening of the candidatures, the candidates are informed about the validity of 
their candidature. 

(d) 15 December 2020 (date to be confirmed): Note verbale to be issued announcing the received 
candidatures (deadline for dissemination of candidatures is 30 calendar days before the 
inauguration of the 113th Executive Council session). 

(e) 19-20 January 2021 (dates to be confirmed9): Selection of the nominee by the Executive Council 
at its 113th session to be held in Madrid, Spain, the headquarters city of the Organization.  

(f) June 2021: Submission of recommendation to the General Assembly 40 calendar days before 
the day on which the 24th General Assembly session begins. 

(g) August 2021: Appointment of the Secretary-General for the period 2022-2025 by the 24th 
session of the General Assembly 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
8
 Since 1992, the time-limit set for the receipt of candidatures has been established at two months before the session 

at which the Executive Council is required to select a nominee.  
9
 This timetable has been prepared in accordance with the information received from the Host Country on potential 

dates for the 113th session of the Executive Council (January 2020), subject to approval by the 112th session of the 
Executive Council. The final dates will be confirmed with the Host Country and communicated to all member States.  


