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  اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام

  2013-2010للمنظمة للفترة 
  

  

  
 
 

  

  عاممذكرة من األمين ال

  

اإلجراء الذي سبق للمجلس أن ممكن من المعلومات حول قدر بأوفى  تزويد أعضاء المجلس التنفيذيترمي هذه الوثيقة إلى 

اتبعه، وهو اإلجراء الساري حاليا، من أجل التوصية إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب األمين العام للمنظمة، وفقا للمادة 

  . من النظام األساسي22

  

  .التعيين لهذا ا زمني أيضا جدوال تقترحالوثيقة
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  اإلجراء والجدول الزمني النتخاب األمين العام

  2013-2010للفترة منظمة لل
 
 

  اإلجراء  -أوال 
  

  : من النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية على ما يأتي22تنص المادة  )1

  

 في والمصوتينعضاء الفاعلين الحاضرين بناء على توصية المجلس، يعين األمين العام بأغلبية ثلثي األ"
  ."ويكون تعيينه قابال للتجديد. الجمعية، لوالية تدوم أربع سنوات

  

 على الجمعية العامة أن تعين وبالتالي، يتوجب. 2009ديسمبر / كانون األول31تنتهي والية األمين العام الحالي في  )2

 .2009 أكتوبر/األول في تشرين انا، كازاخستان،في أست عشرة المزمع عقدها الثامنة في دورتها خلفا له
 
 الرابعة والثمانين في دورته  التنفيذي من النظام األساسي، سوف يتعين على المجلس22نتيجة لذلك، ووفقا للمادة  )3

 .أن يوصي إلى الجمعية العامة بمرشح) 2009في النصف األول من (

  

 يقترح اتباع ،)أنظر أدناه(ديمه بشأن إجراءات التصويت نفسها  ورهنا بتوضيح تقني يحتمل تق،التعيين هذا من أجل )4

 في دورته الرابعة والخمسين التي عقدت في التقيد بالقواعد التي اعتمدها المجلسالعرف السائد، وعلى وجه الخصوص 

نوني للمنظمة، ، بمساعدة المستشار القايحددأراد المجلس في تلك المناسبة أن ). CE/54/9الوثيقة  (1996توزور عام 

وإن هذه اإلجراءات، وهي .  محتملة على النقاط القانونية المختلفةمنازعةإجراءات تعيين األمين العام من أجل تجنب أي 

 على النحو 1معدة إلى توضيح القواعد الموجودة مسبقا من منطلق المساواة في المعاملة والشفافية، قد وردت في ذلك التقرير

 :اآلتي

  

  : من النظام األساسي التي تنص على ما يأتي22انتخاب األمين العام للمنظمة يخضع للمادة إن "  أوال ـ
  

                                                      
 1996لفقرة الثالثة والفقرة الرابعة عام ؛ وأضيفت ا1993 عام التعيينتم اعتماد الفقرة األولى والفقرة الثانية من قبل المجلس بمناسبة   1

  .النتخابات السنة التالية
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يعين األمين العام بأغلبية ثلثي األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصوتين في الجمعية، بتوصية من ’
  ".‘ويكون تعيينه قابال للتجديد. المجلس، لمدة أربع سنوات

  
***  

 بأن المجلس اعتمد القواعد واإلجراءات اآلتية الختيار مرشح لمنصب األمين العام، في يجدر التذكير"  ثانيا ـ
، 1984مايو /دورته الثالثة والعشرين والرابعة والثالثين والرابعة واألربعين التي عقدت، تعاطفا، في أيار

 19، و)شرونثالث وع (17، في المقررات 1992نوفمبر /، وتشرين الثاني1988نوفمبر /وتشرين الثاني
  ):رابع وأربعون (19، و)رابع وثالثون(
    
  ال يجوز الترشح إال لمواطني الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية؛  )أ(’  

  
تقدم اقتراحات الترشيح رسميا إلى المجلس، عن طريق األمانة، من قبل حكومات الدول التي   )ب(

، على أن يتثبت من )يحدد التاريخ(ات قبل ينتمي إليها المرشحون، وينبغي تلقي هذه الترشيح
  ذلك بالختم البريدي؛

  
يجري التصويت باالقتراع السري، وفقا للمبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري   )ج(

  المرفقة بالنظام الداخلي للجمعية العامة؛
  
ين في المئة زائد واحد من تُبت نتيجة التصويت باألغلبية البسيطة، وهي تحدد بكونها خمس  )د(

 من النظام الداخلي 28 من النظام األساسي والمادة 30أصوات االقتراع الصالحة، وفقا للمادة 
  للمجلس؛

  
 في اجتماع  من النظام الداخلي للمجلس،29يجري اختيار مرشح من قبل المجلس وفقا للمادة   )ه(

  : اآلتيءعلى شكل اجتماع مصغر، وفقا لإلجرامغلق يكون جزء منه 
  

 مغلق ال يحضره سوى الوفود مصغرتجري المناقشة بشأن المرشحين في اجتماع   1
 في؛ وال تُحفظ المناقشات في محاضر خطية وال نيوالفور والمترجمون المؤهلة
   صوتية؛تتسجيال

  
  خالل االقتراع، يقبل حضور موظفي األمانة الضروريين للمساعدة على التصويت؛ 2
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لتنفيذي عدم التوصية بمرشح اقترحته حكومة دولة عضو تترتب عليها متأخرات يقرر المجلس ا  )و(
  ؛) من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي12الفقرة (ال مبرر لها 

  
  ".‘يختار المجلس مرشحا واحدا فقط يوصي به إلى الجمعية  ) ز(

***  
ي منظمات دولية أخرى، السيما في األمم ال شك في أنه من الممكن االسترشاد باألعراف المتبعة ف"...   ثالثا ـ

المتحدة، حيث يحرم األعضاء من حقهم في التصويت بسبب تخلفهم عن تسديد اشتراكاتهم فقط إذا قام 
  ."عضو آخر يحق له التصويت بإثارة اعتراض رسمي

  
ة أحد األجهزة ال يبدو أنه يستثنى احتمال قيام دولة بالترتيب ألن يمثلها عضو فاعل آخر طوال دور"...   
كن لوفد واحد أن يمثل دولتين وأن  يموبناء على هذا االفتراض،)... الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي(

  ."يصوت بالنيابة عنهما
  

***  
  

لمرشح وببيان عن نواياه السياسية  بنبذة عن مؤهالت ايقترح أنه ينبغي لكل تبليغ بترشيح أن يقترن"...   رابعا ـ
. ر عن آراء المرشح بشأن الطريقة التي سوف يعتمدها ألداء وظائف األمين العاميث يعبواإلدارية، ح

وتجمع هذه التفاصيل على شكل وثيقة من وثائق المجلس ثم ترسل إلى األعضاء ضمن اآلجال الزمنية 
  .المحددة

  
 أن تقتصر نبذة ، يقترحللحفاظ على المساواة بين المرشحين، وحرصا على جعل وثائقهم قابلة للقراءة  

وتُعرض الترشيحات في .  على صفحتين وبيان النوايا السياسية واإلدارية على ست صفحاتمؤهالتهم
  ."وثيقة المجلس حسب التسلسل األبجدي

  

 1997إن اإلجراء الذي وضع بهذا الشكل قد القى نجاحا، ولم يشكل صعوبات تذكر في التعيينات التي تمت عام  )5

 العامة في المجلس التنفيذي في ناتال والجمعية (2001وعام ) مجلس التنفيذي في مانيال والجمعية العامة في اسطنبولال(

 ).المجلس التنفيذي في نيسيبار والجمعية العامة في داكار (2005، وفي )أوساكا
 
 ضمن ما هو مقصود في ، في الواقعاقد طُبق الواردة أعاله )ثالثا(يشار إلى أن البندين اللذين تنص عليهما الفقرة و )6

 .1997مايو /النص، في الدورة الخامسة والخمسين للمجلس التنفيذي في أيار
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) رابعا(قد عرضت بالطريقة المقترحة في  2005 و 2001 و 1997كما أن الترشيحات التي تم استالمها النتخابات  )7

 .لمرشحينعن السير الذاتية ل ونبذات النوايا لمجلس يتضمن بياندم تقرير واحد إلى اقُفي كل مرة وأعاله، 

  

 فيما بينهم على أن يتقدم كل منهم بعرض شفوي لترشيحه ولنواياه 1997إضافة إلى ذلك، اتفق المرشحون النتخابات  )8

ولقد نودي على المرشحين حسب تسلسل أسمائهم باألبجدية اإلسبانية، فتم إعطاؤهم نفس .  في المجلسالتعيينخالل جلسة 

 في االنتخابات فتم اتباعه تكرارا ،حينذاكهذا اإلجراء استحسن أعضاء المجلس . وقت لتقديم عروضهم التي لم يعقبها نقاشال

 .التالية، وبالتالي أصبح اآلن ثابتا

  

أتاحت التماس : بصورة عامة، يبدو أنه قد تم التكيف جيدا مع اآللية السارية، وقد أثبتت أنها ديمقراطية وشفافة )9

 أن عدة أشهر سوف تمر بين إصدار ويالحظ أيضا .القيام بعملية اإلختيار في ظروف جيدة ويحات على نطاق واسعالترش

المجلس التنفيذي لتوصيته بشأن مرشحه المفضل وبين االنتخاب في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ما يتيح أن يؤخذ في 

 .اإلعتبار أي عنصر جديد قد يبرز في هذه الفترة

  

، ثالث مراتناء على ما تقدم، ونظرا ألن القواعد واإلجراءات المتبعة في توزور قد أعطت نتيجة مرضية جدا ب )10

 .2013-2010 عملية اختيار المرشح لمنصب األمين العام للفترة تحكميقترح على المجلس أن يحافظ عليها برمتها لكي 

  

لتصويت ذاته الذي يقوم المجلس التنفيذي من خالله على الرغم من ذلك، يبدو أن بعض اإلبهام يكتنف إجراء ا )11

هذا اإلبهام ال يتعلق باآلليات العملية . ى على الجمعية أن تنتخبه الحقابالتوصية إلى الجمعية العامة بالمرشح الذي يتمن

د صياغة بل هو ولي. دون أن تطرح أية صعوبة" للقواعد التوجيهية لإلنتخاب باإلقتراع السري"للتصويت، وهي تخضع 

تصدر التوصية عن األغلبية  -3":  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، وهي تنص على اآلتي29 من المادة 3الفقرة 
وإذا لم يحصل أي مرشح على األغلبية في اإلقتراع األول، يصار إلى . البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين والمصوتين

ية إذا اقتضى األمر، حتى التوصل إلى قرار يفصل بين المرشحين اللذين يكونان اإلقتراع مرة ثانية، بل كل المرات الضرور
 من النظام األساسي التي تنص على 30صياغة المادة   ووليد؛"دد من األصوات في اإلقتراع األولقد حصال على أكبر ع

ناء التوصيات الخاصة بالميزانية تتخذ مقررات المجلس باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين والمصوتين، باستث: "اآلتي
 ."والمالية التي يتم إقرارها بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمصوتين

  

غير أن .  في المئة من األصوات زائد واحد50في المنظمة على أنه " األغلبية البسيطة"من ناحية، تم تفسير تعبير  )12

 من الناخبين الحاضرين ى، في حالة وجود عدد فردين ناحية أخروم. هذا هو باألحرى تعريف لألغلبية المطلقة

والمصوتين، فإن األمر ال يتعلق بالنصف زائد واحد، وإنما بالعدد الكامل الذي يعلو مباشرة على النصف زائد واحد من عدد 

 .المصوتين المذكورين
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 ال يسمح داخلي للمجلسمن النظام ال 29 من المادة 13 من جهة أخرى، من الواضح أن الجزء الثاني من الفقرة )13

بتغطية كل اإلفتراضات التي تتسع لها المخيلة، السيما إذا كان المرشحون عديدون وإذا نال عدة مرشحين نفس العدد من 

لمرشحين الحائزين على أكبر عدد من األصوات، ألن هذا تعطى األفضلية لمن غير المرضي أن وقد يعتبر . األصوات

ويالحظ أن وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة تتبع ممارسات . سحابات المحتملة لمرشحين آخرينالوضع قد يتطور وفقا لإلن

 .أخرى في هذا المجال

  

 أن منظمة السياحة العالمية، أسوة بمنظمات أخرى في األمم المتحدة، ال تتبع تقنية التصويت يالحظوأخيرا،  )14

ية له، مع أنه يتيح تسهيل اإلختيار بينما يحد من التوترات بين ، أي التصويت التقريبي الذي ال قوة قانون"اإلختباري"

 .المرشحين والبلدان التي تؤيدهم

  

 في هذا المتبعةعراض للممارسات ت المستشار القانوني في المنظمة القيام باسمن األمين العام طلبلكل هذه األسباب،  )15

سوف يتمكن ، تقرير الذي سيضعه المستشار القانونيوعلى أساس ال. المتحدةالمجال في مختلف منظمات منظومة األمم 

 . من نظامه الداخلي29 أن يقرر إذا كان من المناسب أم ال تعديل المادة  منلمجلسا

  

  الجدول الزمني  -ثانيا 
  

ثمة عرف ثابت في المنظمة، يتمثل بأن يكون الموعد األقصى لتقديم الترشيحات قبل شهرين من انعقاد المجلس  )16

إلصدار الوثيقة الوحيدة التي يقدمها المرشحون  تتيح وقتا كافيا ، التي نالت الرضا،هذه الفترة. تداول بشأنهاللالتنفيذي 

 أن تقترن فعال يجب( إلى األمانة  الترشيحاتلتقديميقترح، مجددا، أن يحدد الموعد األقصى ف. بمختلف اللغات الرسمية

 والثمانين قبل شهرين من التاريخ المحدد لبداية الدورة الخامسة ) النواياياناتوببالدعم الحكومي، والسير الذاتية ذات الصلة، 

  .وسوف تقوم األمانة بتوجيه مذكرة إلى كافة األعضاء تعلمهم فيها باستالمها لكل ترشيح. للمجلس
 
 


