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توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة

2013-2010بمرشح لمنصب األمين العام للفترة 

  مذكرة من األمين العام

، 2013-2010جلس التنفيذي الترشيحات إلى منصب األمين العام للمنظمة للفترة م إلى أعضاء المفي هذه الوثيقة، تقَد

.[(LXXXIV)16]التاريخ الذي حدده المجلس في مقرره ، أي 2009فبراير / شباط27التي تلقتها األمانة لغاية 
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  توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة

  2013-2010 للفترة بمرشح لمنصب األمين العام
  
 
 من نظامه الداخلي، يتعين على المجلس التنفيذي التوصية إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب 29عمال بالمادة  )1

 .األمين العام
 
 من النظام 16 و29 من النظام األساسي، وفي المادتين 22تُحَدد كافة إجراءات انتخاب األمين العام في المادة  )2

 )CE/84/12 Add.1(و ) CE/84/12 (بهذا الشأن، وهي واردة في الوثيقتينَين كافة التوضيحات وتُب. الداخلي للمجلس

وقد جمعت هذه النصوص لتكون .  إلى المجلس في دورته السابقة، في المقرر ذي الصلة بتلك الدورةا قُدمتنتيلال

 .متوافرة للوفود التي قد تحتاج إليها أثناء الدورة

  

، بعد انقضاء 2009فبراير / شباط28وفي . كما ذكر آنفا تم اإلعالن عن الترشيحات وفقا لإلجراء المحدد، )3

 .الوضعإلطالعهم على توجيه مذكرة إلى كل الدول األعضاء، المهلة القصوى التي حددها المجلس، تم 

  

  إسم المرشح        الدولة      تاريخ استالم الترشيح

  

  هللالسيد عرب حب ا        لبنان      2009فبراير / شباط27

  السيد خالد مالك        باكستان      2009فبراير / شباط17

  السيد جي تشول أوه      جمهورية كوريا      2009فبراير / شباط25

  السيد طالب الرفاعي        األردن      2009فبراير / شباط26

  

ة بالنسبة لترشيح السيد خالد مالك والسيد جي تشول أوه والسيد طالب الرفاعي، أرسلت كل الوثائق المطلوب )4

 .بموجب القواعد اإلجرائية آنفة الذكر، ولذلك يمكن اعتبارها صالحة
 
 27فإن الملف الذي أرسلته السفارة اللبنانية في إسبانيا، بتاريخ أما بالنسبة لترشيح السيد عرب عبد اهللا،  )5

عها معالي وزير فبراير، جاء مرفقا برسالة دعم من الحكومة اللبنانية، وصلت في نفس اليوم بالفاكس، وقد وق/شباط

فتلقت قامت األمانة عندئذ باستيضاح األمر من سفارة لبنان في إسبانيا، . الخارجية والمغتربين، السيد فوزي صلوخ

 .2009مارس / آذار4النص األصلي للرسالة في 

  

من جهة أخرى، تود األمانة إعالم أعضاء المجلس أن المجلس التنفيذي كان قد قرر، في مقرره  )6

[19XXXIV]] ،وهذه الحالة . عدم التوصية بمرشحين تقدمهم دول أعضاء تترتب عليها اشتراكات متأخرة ال مبرر لها

 .تنطبق على لبنان
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في ظل هذه الشكوك، وبالتشاور مع . يتعين على المجلس التنفيذي أن يبت مقبولية ترشيح السيد حب اهللا )7

 باإلعتبار، إذا خاص بهذا الترشيح، لكي يتاح أخذهالوثيقة الملف الالمستشار القانوني للمنظمة، أدرجت األمانة طي هذه 

 .اقتضى الحال

 وبحسب الترتيب األبجدي لألسماء، ترفق بهذه الوثيقة [(LIV)11]وفقا لما ينص عليه مقرر المجلس التنفيذي  )8

ام المرشحون، كل على ولقد ق. ، من جهة أخرى نوايا السياسات واإلدارة لكل مرشحبيان الذاتية من جهة، وةالسير

، ، أو مترجمة ومرسلة من قبل المرشحين أنفسهم أمانة المنظمةمسؤوليته، بإعداد هذه الوثائق، وهي مترجمة إما من قبل

 .كما هي الحالة بالنسبة للسيد أوه

  

 حيث - جمعت في مرفق هذه الوثيقة القواعد واإلجراءات السارية النتخاب األمين العام للمنظمة، وقد استكملت )9

 [(LXXXIV)16]وفي المرفق أيضا نسخة عن نص المقرر .  بمالحظات من المستشار القانوني-يلزم ذلك لتفسيرها 

 ".القواعد العامة لالنتخاب باالقتراع السري"وعن 
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  فهرس
  

  

  الصفحة                             

  

   5   ..................................السياسية و اإلدارية وبيان نواياه عرب حب اهللا لسيد السيرة الذاتية ل

  

  12   .......................................السياسية و اإلدارية خالد مالك وبيان نواياه السيرة الذاتية للسيد 

  

  19   .................................السياسية و اإلدارية  وبيان نواياه  تشول أوه-جيالسيرة الذاتية للسيد 

  

  30    .................................. السياسية و اإلداريةطالب الرفاعي وبيان نواياهلسيرة الذاتية للسيد ا
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  عرب حب اهللاترشيح السيد 

 بناء على اقتراح الحكومة اللبنانية
  

 
 

  
  الصفحة              الوثيقة

  

  6                             السيرة الذاتية    -أوال 

  

        9              بيان النوايا السياسية واإلدارية    -ثانيا 

  

  

الترجمة إلى العربية والروسية واإلسبانية قامت بها منظمة السياحة . المرشح قدم النسخة األصلية باإلنكليزية والفرنسية

  .العالمية
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  ية سيرة ذات
  

  

  

  عرب حب اهللا
26 Rue Boileau    : العنوان   

75016 Paris, France 
 

  0033144371439: فون المكتبتل
 

0033146510183: نزلتلفون الم  
 

0033675726664: حمولالم  
 

   arab.hoballah@unep :البريد اإللكتروني    

 
 

  

  

  .، يحمل الجنسية اللبنانية1954أبريل / نيسان15من مواليد 

أعمل في . 2005أكتوبر / تشرين األول في برنامج األمم المتحدة للبيئة، منذرئيس اإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدام

  :في إطار مهامي الحالية، أتولى مسؤولية ما يأتي. 1991برنامج األمم المتحدة للبيئة منذ عام 

تعزيز أنماط اإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدام، بما يشمل قطاع السياحة، في إطار عملية مراكش،  •

 القدرات، وموائد مستديرة وطنية وإقليمية وعالمية؛فضال عن السياسات واألدوات ذات الصلة؛ وبناء 

 أمانة الفريق الدولي المعني باإلدارة المستدامة للموارد؛ •

مبادرة األبنية والبناء على نحو مستدام، مع التركيز على فعالية الطاقة، وهي مسألة حاسمة للمرافق  •

 والبنى التحتية السياحية؛

 نقل التكنولوجيا؛برنامج لإلنتاج بشكل أنظف وأسلم، مع  •

برنامج التوسيم البيئي والمشتريات الخضراء، مع التعليم والتوعية للتنمية وأنماط اإلستهالك واإلنتاج على  •

 نحو مستدام؛

التعاون مع قطاعات الصناعة واألعمال، واجتماعات استشارية سنوية مع معظم قطاعات الصناعة، وقمة  •

 ، تضم بعض أهم الشركات العالمية؛B4E أعمال عالمية من أجل البيئة، معروفة بـ

إقامة الشراكات مع المنظمات الدولية، السيما مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونسكو، ومنظمة  •

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العالمية؛

 ؛)عدة ماليين دوالر أمريكي بالسنة(تطوير المشاريع وجمع األموال  •
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 :بقاسا

 حتى 1991 عاما أعمل في برنامج البحار اإلقليمية التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، من 14أمضيت  •

 :، كما يأتي2005

o حيث حضرت وقمت بإدارة عدة مؤتمرات 1998 منذ عام نائب منسق خطة العمل المتوسطية ،

 ألطراف اتفاقية برشلونة؛

o التي أنشأتها وقمت بإدارتها لسبع سنوات؛ المستدامةمسؤول عن أمانة اللجنة المتوسطية للتنمية ، 

o 1991، أحد مراكز األنشطة اإلقليمية لخطة العمل المتوسطية، بين نائب مدير الخطة الزرقاء 

، حيث قمت بإعداد سيناريوهات إقليمية، وخطط إلدارة المناطق الساحلية، ومراصد للبيئة 1998و

 والتنمية؛

، مشاريع للبنك الدولي في البلدان الناميةسات، بما فيها عدة سنوات في ، عملت في عدة مؤس1991قبل  •

 .السيما في إدارة ورصد وتقييم المشاريع اإلنمائية

  

  :طوال حياتي المهنية، قمت باآلتي
 

تنسيق تنفيذ سياسات وبرامج العمل بتعاون وثيق  وشراكة مع األطراف المعنية من كل القطاعات،  •

 نهج المسؤول عن المشكلة إلى نهج الشريك في الحل؛السيما في التحول من 

تحفيز تطوير المعرفة العلمية والتحليل المنظوم قبل اتخاذ القرارات، من أجل تكامل واقعي ومعقول  •

 وفعال للمسائل اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية؛

 ذها؛أو اإلشراف على إعداد مشاريع للتمويل الخارجي، قبل اإلشراف على تنفي/وضع و •

تحديد األطراف المعنيين ودور كل منهم، من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتعزيز  •

 الحس بالمسؤولية، وتطوير إدارة سليمة فعالة ونهج تشاركي؛

تحديد اإلحتياجات وتقديم الدعم لبناء القدرات والحصول على التكنولوجيا من قبل القطاع العام والقطاع  •

 يما في اإلقتصادات النامية واإلقتصادات اإلنتقالية؛الخاص، الس

الترويج للنشاطات المشتركة والتكافل بين مختلف عناصر البرنامج والمؤسسة، وفيما بين وكاالت األمم  •

المتحدة مثل برنامج البيئة، ومنظمة التنمية الصناعية، وإدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية، والبرنامج 

 .نسكو، ومنظمة السياحة العالميةاإلنمائي، ويو

  

وهذه . التنمية المستدامة وحماية البيئة يعتمدان على أنماط اإلنتاج واإلستهالك بواسطة قرارات وسلوك فردية وجماعية

وأنماط اإلنتاج واإلستهالك، بحكم طبيعتها المتشابكة، . تتطلب تعزيز ثقافة التغيير وإصالح السياسات بصورة كافية

تغير فقط بواسطة نهج يشارك فيه مختلف أصحاب المصالح، بناء على تحسين المعرفة، والتوعية، وتعزيز يمكن أن ت

المشاركة، وتوطيد القدرات، واستخدام األدوات ذات الصلة، مثل تقييم دورات الحياة، والمشتريات المستدامة الخضراء، 

  .والتكنولوجيا النظيفة، حيث تساهم كلها في الفعالية والفصل

  

 وإن كانت المهام المذكورة أعاله غير مركزة فقط على السياحة، فإن هذا القطاع كانت له دائما األولوية في اهتماماتي، 

  :ولمزيد من الدقة، قمت باألتي. على الصعيد العالمي واإلقليمي" الصناعة األولى واألهم"لكونه 
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 ؛"مستدامة في إقليم المتوسطسيناريوهات السياحة ال"اإلشراف على إعداد تقرير خاص عن  -1

 ركن من أركانها السبعة؛" السياحة"تنسيق وضع اإلستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة، حيث  -2

تحضير وتنظيم وتيسير دورة خاصة للمنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حول  -3

 السياحة والتنمية المستدامة؛

ج السياحة لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة، بتعاون وثيق مع الشركاء المعنيين، مثل هيكلة وتعزيز برنام -4

، وأخيرا وليس آخرا، مع اليونسكو وخصوصا "المستهلكين"منظمي الرحالت، وقطاع الفنادق، ورابطات 

 مع منظمة السياحة العالمية؛

الية، السيما بالنسبة لتغير المناخ، تنسيق وتعزيز الترويج لسياحة ترفق بالبيئة وتستخدم الموارد بفع -5

 وفعالية استخدام الطاقة، واإلستثمارات المستدامة؛

تنسيق العمل لتعزيز اإلستثمارات المستدامة، ووضع نظام إلصدار شهادات السياحة المستدامة، وإعداد  -6

 .حيةوالترويج له، ودرء المخاطر واإلستعداد للطوارئ في المناطق السيا" جواز السفر األخضر"

  

 في مضمار األدوات اإلقتصادية 1979وتأهلت في باريس عام . تعلمت وتدربت في بيئة متعددة الثقافات في عدة قارات

  ).دكتوراه(؛ وفي التنمية اإلقتصادية )ماستر( في العالقات الدولية 1981؛ وعام )ماستر علوم(والتحليل اإلستشرافي 

  

متزوج من مواطنة كولومبية؛ وملم بعدة . فرنسات دراستي الجامعية في ، ونشأت في السنغال، وتابعلبنانولدت في 

  ).العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية(ثقافات ولغات 
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  بيان النوايا السياسية واإلدارية
  2009فبراير / شباط26، عرب حب اهللا                

  

البيئة، مع تحديات كبرى ذات صلة بإنتاجية الموارد العولمة غيرت العالم، وأحدثت أثرها على العالقات بين التنمية و
. وفعاليتها، وتخفيف حدة الفقر وتغير المناخ، وقد تفاقمت كلها بفعل أنماط اإلستهالك واإلنتاج الراهنة والمزمعة

تماعية في العالم، على الرغم من النظرة المألوفة إليها من خالل آثارها اإلج" الصناعات"والسياحة سوف تظل إحدى أهم 
ولهذه الغاية، يمكن لمنظمة السياحة العالمية، . والبيئية السلبية، علما أنه يمكن لها أن تصبح قوة محركة للتنمية المستدامة

. بل ينبغي أن يكون لها دور حاسم ومحفز، يؤدي إلى التغيير، ويعزز الشراكات، ويدمج السياحة في التنمية المستدامة
. العالمية أن تخضع لتغيير استراتيجي لكي تتمكن من معالجة قضايا الفقر والمناخ والثقافةلكن ينبغي لمنظمة السياحة 

وهو تغيير من شأنه أن يوجه ويقوي بشكل أفضل دور إدارات السياحة الوطنية واألطراف األساسية، في تعزيز سياحة 
أيضا أن تحدد دورها بشكل أفضل وأن تقويه في وينبغي لمنظمة السياحة العالمية . تستخدم الموارد بفعالية وترفق بالبيئة

وينبغي لمنظمة السياحة . منظومة األمم المتحدة، فضال عن مساهمتها المحددة والفعالة في األهداف اإلنمائية لأللفية
العالمية أن تعزز دورها كمحفز وكقائد في اإلدارة السليمة والتنسيق لألنشطة ذات الصلة بالسياحة، فضال عن كونها 

  .محفال للشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمبادرات الدولية ذات الصلة بالسياحة
  

إنطالقا من تعاوني المباشر مع منظمة السياحة العالمية  ومع دولها األعضاء ومندوبيها، بصفاتي المختلفة في برنامج 

 إلى السياحة عموما من خالل المنظار السلبي لمفارقاتها ال يزال ينظر: األمم المتحدة اإلنمائي، توصلت إلى التقييم اآلتي

اإلجتماعية واإلقتصادية وآثارها البيئية، كما أن للمنظمة سمعة ومصداقية محدودة لدى أطرافها الفاعلين األساسيين، 

الشعور وهذا . والحكومات، والسلطات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات دولية أخرى

يمكن لمسه بسهولة أيضا من خالل المناقشات التي أجريتها مع موظفين كبار يعملون حاليا في المنظمة، وآخرين 

  .تقاعدوا مؤخرا، ومستشارين في مشاريع السياحة، وإدارة السواحل، وفعالية الطاقة، وتغير المناخ
  

، "دورا حاسما ومركزيا في ميدان السياحة العالمية"ن لها وعلى الرغم من انتساب المنظمة إلى األمم المتحدة واإلدعاء بأ

ال يزال على الهامش اضطالعها ومساهمتها في بعض المجاالت األساسية، مثل اإلستثمار، والتشريع، ووضع المقاييس، 

لموارد ويبقى ضعيفا، إن وجد، دورها في قطاعات أساسية مثل فعالية ا. والمفاوضات الدولية، والمعاهدات والسياسات

والطاقة، واألبنية المستدامة، والمرافق والخدمات، وأنماط اإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدام، والنقل، وإدارة استخدام 

  .وهذا الدور بحاجة إلى تقوية وترفيع. األرض، والعمالة المحلية، وخلق الثروة المحلية، وتخفيف حدة الفقر
  

للسياحة الدولية، وبصفتها هيئة " التسويقي" العالمية عموما من خالل نهجها من جهة أخرى، ينظر إلى منظمة السياحة

عالمية تمثل قطاع السياحة على شكل بيانات وبمشاركة موظفيها في عدد من اإلجتماعات الدولية حول مسائل مختلفة 

ياحة الوطنية الذين ومنظمة السياحة العالمية معروفة أيضا، خصوصا لدى مسؤولي إدارات الس. ذات صلة بالسياحة

يمثلون الدول األعضاء في المنظمة، بفضل العديد من اإلجتماعات التقنية واألساسية التي تخص المنظمة، فضال عن 

). مثل تيسير السفر، وآداب السياحة، والسياحة البيئية، ودرء سوء معاملة األطفال(عدد هام من المبادرات والمشاريع 

المبادرات والمشاريع نادرا ما تثمر أو تنفذ، وقد بقيت بصورة عامة بعيدة عن واقع في معظم الحاالت، هذه  لكن،

السياحة حسبما تراها الحكومات، والمجتمع المدني، واألعمال، تاركة أيضا جزءا كبيرا من جدول أعمال التنمية 

  .السياحية المستدامة خارج نطاق أنشطتها اإلستراتيجية
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ة على ذلك في أن الدور اإلستراتيجي إلدارات السياحة الوطنية وللسياسات السياحية الوطنية وتتمثل إحدى النتائج المترتب

لم يتعزز في النظام الوطني للتنمية المستدامة، حيث يمكن إلدارات السياحة الوطنية، بل ينبغي لها، أن تكون مفيدة للغاية 

ي سياق األولويات اإلنمائية الوطنية والتحديات الدولية، في توفير التوجيه اإلستراتيجي للسلطات الحكومية، والتركيز ف

  .فضال عن تقديم التنسيق العام للمسائل ذات الصلة بالسياحة
  

وعلى الصعيد الدولي، على الرغم من عالقتها المديدة مع األمم المتحدة، وقد اكتسبت مؤخرا صفة الوكالة المتخصصة 

تي خصتها بها المنظومة، ال يمكن لمنظمة السياحة العالمية أن تعتبر بعد في األمم المتحدة، وعلى الرغم من الثقة ال

عضوا متكامال بشكل حقيقي وكامل في هذه المنظومة، ألنها ال تمثل بعد شواغل كل األطراف الفاعلة ذات الصلة في 

ة عن نفسها وبالتنسيق مع قطاع السياحة، وألنها تفتقر لألدوات الكافية التي تتيح لها القيام بأنشطة سياحية باألصال

  .وكاالت إقليمية ودولية أخرى ذات صلة
  

وال . ومن أجل القيام ببرنامج أنشطتها، تعتمد منظمة السياحة العالمية بشكل حصري تقريبا على اشتراكات األعضاء

في العالم، ذات " تالصناعا"ولكونها تمثل أحد أهم . تزال قدرتها، حتى اآلن، محدودة في جمع األموال وإعداد المشاريع

 اآلثار الواضحة على استخدام الموارد والبيئة، من األهمية بمكان للمنظمة أن تعير مزيدا من اإلنتباه للفرص التي يتيحها القطاع

  .لتعزيز التنمية وتخفيف حدة الفقر، فضال عن حماية البيئة، وصون األنظمة البيئية، وزيادة فرص العمل" التجاري"
  

ونظرا الهتمامي وتجربتي وخبرتي في المسائل اإلنمائية، السيما في اإلستدامة والشراكات، فضال عن نتيجة لذلك، 

القيام بسلسلة من اإلصالحات واإلجراءات اإلستراتيجية من أجل تحقيق األهداف تجربتي في األمم المتحدة، فإني أعتزم 
 اال ذا مصداقية على جدول أعمال التنمية المستدامة وفيجعل منظمة السياحة العالمية، صوت السياحة، شريكا فع: اآلتية

  .منظومة األمم المتحدة، وقوة دفع في التنمية وفي مسيرة حماية البيئة، ورائدا في مجال التبادل الثقافي ومد الجسور
  

لوطنية والخبراء لهذه الغاية، برنامجي للعمل كأمين عام لمنظمة السياحة العالمية، بتعاون وثيق مع ِإدارات السياحة ا

  :الوطنيين المعنيين والشركاء اإلقليميين والدوليين ذوي الصلة، سوف يتمثل باآلتي
  

إعادة تحديد دور السياحة في إطار العولمة، واإلعتراف بقطاع السياحة كشريك أساسي وكطرف في  )1

 لفقر وإيجاد فرص العمل؛العملية اإلنمائية وفي النقاش حول البيئة والمناخ، السيما بالنسبة لتخفيف حدة ا

إحياء نشاط البلدان األعضاء واهتمامها، من خالل اضطالع منتظم ومباشر من قبل إدارات السياحة  )2

الوطنية في وضع وتنسيق سياسات المنظمة والسياسات الوطنية، وإحياء دور الشركاء من قطاع األعمال 

لمشاريع الرائدة والنموذجية، والبرامج والمجتمع المدني، بواسطة وضع اإلستراتيجات والسياسات، وا

 المشتركة؛ وتعزيز اهتمام الدول األعضاء في المنظمة وتوسيع عضويتها؛

دمج أفضل ألجندة التنمية والبيئة في رؤية المنظمة واستراتيجيتها وبرنامج عملها، مع القيام، وفق  )3

يب الموظفين، وبناء القدرات، الضرورة، بإصالحات داخلية استراتيجية وإعادة هيكلة المؤسسة، وتدر

 .والشراكات النشطة

تعزيز وتنفيذ نهج اإلدارة على أساس النتائج، لتوجيه استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، مع برنامج  )4

مناسب للعمل، وتنفيذ واضح على كل المستويات، واضطالع نشط من قبل السلطات الوطنية والخبراء 

 ليين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛والشركاء اإلقليميين والدو

إندماج منظمة السياحة العالمية كليا في منظومة األمم المتحدة، وزيادة التكافل والشراكات؛ وجعل  )5

وصوت قطاع السياحة؛ وجعل المنظمة تجري المشاورات وتقود " للسياحة المستدامة"المنظمة مناصرة 
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 منظومة األمم المتحدة؛ وإقامة الشراكات مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، اإلدارة السليمة للقطاع في

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ويونسكو، واللجنة اإلقتصادية ألفريقيا، واللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية 

 اإلقتصادية الشرق األوسط، واللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة/لغرب آسيا

واإلجتماعية ألمريكا الالتينية والكاريبي، واللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية ألوروبا، ومع المصارف 

والصناديق اإلنمائية اإلقليمية؛ على أن تعير المنظمة اهتماما خاصا، من بين كل األقاليم، للعمل مع 

 هشة؛اإلتحاد األوروبي واألقاليم ذات األنظمة البيئية الخاصة وال

تثبيت التنفيذ اإلقليمي وتعزيزه، ليس فقط من المقر، بل بصورة أساسية من األقاليم، بتعاون وثيق وتكافل  )6

حيث يمكن التعويض عن زيادة التمويل المحدودة الالزمة (مع مكاتب األمم المتحدة اإلقليمية الموجودة 

 ؛)بجمع األموال لمشاريع ومبادرات دولية

ألموال؛ وزيادة هامة لميزانية األنشطة الجارية بواسطة مساهمات ومشاريع إعداد المشاريع وجمع ا )7

خاصة من قبل النظراء؛ وترفيع المشاريع الرائدة والنموذجية من أجل توفير التوجيهات العملية 

 والمساعدة للبلدان والشركاء؛

سية، ولتقديم النصح تطوير وبناء قدر كاف من الخبرة الداخلية لمعالجة القضايا اإلستراتيجية األسا )8

 والمساعدة للبلدان والشركاء؛

الترويج لبرامج محددة لوضع معايير المقارنة وإصدار الشهادات، وتسديد بدل خدمات األنظمة البيئية،  )9

ومؤشرات اإلستدامة، واإلستثمارات المسؤولة؛ وإعارة انتباه خاص للثقافة، فضال عن اإلقتصاد في 

الية في شبكات الفنادق والنقل؛ وأنماط اإلستهالك واإلنتاج، بنهج مختلف في الطاقة واستخدام الموارد بفع

 أو حساسة؛/البلدان النامية عما هو في البلدان المتقدمة، في مقاصد ناضجة، جديدة، و

التركيز على األنظمة البيئية الخاصة، مثل البحار اإلقليمية، والمناطق الساحلية، والمنتزهات الوطنية  )10

المناطق القاحلة والصحارى، ( واألنظمة البيئية الهشة، والتراث الثقافي، واألقاليم الخاصة والمحميات،

 ؛)والجليديات واألقاليم القطبية

وضع أطر وإنشاء منتديات للتشاور والتحاور بشأن قضايا ناشئة أساسية ذات صلة بالسياحة، والسياسات  )11

 ية والفردية، والشراكات، واإلدارة السليمة، وغيرها؛الوطنية، واإلستراتيجيات الخاصة، والتوعية العالم

تتناول بصورة خاصة مسائل ذات (وأخيرا، إطالق منشورة مرجعية بارزة مرة كل سنتين حول السياحة  )12

صلة بالعولمة، وفعالية الموارد، وتغير المناخ، وفرص العمل الخضراء، وإدارة استخدام األرض، 

 ).ولوجي، وتخفيف حدة الفقر، وعالقتها، طبعا، بالتنمية السياحيةوالكوارث والمخاطر، والتنوع البي
  

بناء على كل النقاط السابقة، أعتقد أن لدي ما يكفي من المؤهالت والخبرة لوضعها في خدمة التنمية السياحية المستدامة 

السيرة الذاتية (ذاتية المفصلة ومنظمة السياحة العالمية، كما يمكن المالحظة في السيرة الذاتية المختصرة وفي السيرة ال

  ).المفصلة، بالشكل المعتمد في األمم المتحدة، متوافرة عند الطلب
  

خلفية وخبرة في : وأخيرا، أود أن ألخص ما اعتبره ميزة من ميزاتي المقارنة لهذه الوظيفة الهامة المليئة بتحديات كبرى

ات الحياة واإلستشراف، مع معرفة هامة ذات صلة وخبرة مجالي التنمية والبيئة، واختصاص في تحليل األنظمة ودور

في قطاع السياحة، واطالع على منظومة األمم المتحدة وشبكاتها، علما أنني حاليا منسق برنامج فعالية الموارد 

بنان، ل(وفي جعبتي أيضا خلفية تربوية متنوعة . واإلستهالك واإلنتاج على نحو مستدام في برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .، وتجربتي في العديد من أقاليم العالم ومعرفتي بها، وإلمامي بلغات وثقافات مختلفة)السنغال، فرنسا، وكولومبيا
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الترجمة إلى العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية قامت بها منظمة السياحة . المرشح قدم النسخة األصلية باإلنكليزية

  .العالمية
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  سيرة ذاتية

  
  

درس اإلقتصاد، . ة واسعة في التنمية واإلدارةهو زعيم عالمي ذو خبر)  عاما56مواطن باكستاني عمره (خالد مالك 

وهو نشط في مجال إصالح األمم المتحدة، وقد عمل عن كثب . وتبوأ مناصب قيادية مختلفة ذات أهمية في األمم المتحدة

  .مع حكومات، وهيئات حكومية دولية تابعة لألمم المتحدة، وشركاء من المجتمع المدني
  

 واسع بفضل إنجازاته كمتمرس في مجال التنمية وكمناصر لقضايا عالمية مثل تخفيف السيد خالد مالك يحظى باحترام

ولقد تصدر، على مر السنين، قضايا . حدة الفقر، وتغير المناخ، والتمويل العالمي، واإلنتعاش الثقافي، والتنمية السياحية

والسيد مالك ملتزم كل اإللتزام . ه التحدياتالدفاع عن التفكير المشترك وإجراءات التعاون الدولي، كطريقة لمواجهة هذ

بتبيان النتائج في الميدان، استنادا إلى التحليل على أساس البرهان، وإلى فهم راسخ للعوامل والسياسات التي تعجل في 

  .تقدم البلدان اقتصاديا واجتماعيا
  

المال ووزراء المالية، يستعرض ، شارك في رئاسة منتدى التمويل الدولي، وهو محفل عالمي لرجال 2008في عام 

وفي السنة ذاتها . بصورة جماعية الشواغل الملحة المترتبة على األزمة المالية العالمية، حيث السياحة محرك أساسي

أيضا، شارك السيد مالك، مع األمين العام لمنظمة السياحة العالمية، رئاسة اإلجتماع األول للمجلس السياحي إلقليم تومن 

وبشأن تغير المناخ، ألقى السيد مالك خطابا رئيسيا في الذكرى السنوية ). مس حكومات في شمال شرق آسياخ(األكبر 

 باسم فريق األمم 2007الحائز على جائزة نوبل عام (الخامسة والعشرين لنادي روما، وانضم إلى الدكتور باشاوري 

  .ش حول تغير المناخ في منتدى بواو في آسيافي إدارة النقا) المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
  

  ملخص لتجربته المهنية
  

وهو يقود أحد أكبر جهود األمم ). 2003منذ أواخر (السيد خالد مالك هو حاليا منسق األمم المتحدة المقيم في الصين 

)  موظف700 أكثر من  وكالة مقيمة حيث يعمل22(وفي ظل قيادته، منظومة األمم المتحدة في الصين . المتحدة عالميا

وبرامجها المشتركة في مجال األيدز، وتغير المناخ، والقضايا الجنسانية، والتنمية على أساس . تتكلم وتنفذ كهيئة واحدة

  .الثقافة، صار يعتَرف بها جميعا كأفضل الممارسات العالمية
  

اإلنمائي، وترأس فريق األمم المتحدة للتقييم في قبل ذلك، عمل السيد مالك كمدير لمكتب التقييم في برنامج األمم المتحدة 

وكان دوره محوريا في إدخال اإلدارة على أساس النتائج إلى برنامج ). 2003-1997أكتوبر /تشرين األول(نيويورك 

األمم المتحدة اإلنمائي، وهذا عامل حاسم في إصالح المنظمة، وفي إصالح األمم المتحدة على نطاق أوسع، مع التشديد 

عمل بشكل وثيق مع المجلس التنفيذي . لى اإلفادة من الدروس بمزيد من الفعالية، والمزيد من الشفافية والمساءلةع

وفي إطار . لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومع كبار مديريه، من أجل تحديث سياسات وعمليات التقييم في المنظمة

مة موجهة تحو تحقيق النتائج، لعب السيد مالك دورا أساسيا في الجهود اإلصالحية للبرنامج اإلنمائي لكي يصبح منظ

) كمؤلف رئيسي وقائد للفريق(تحضير اإلتفاق اإلستراتيجي األول مع المجلس، وفي إعداد التقرير األول حول النتائج 

  .الذي حظي بتأييد واسع لكونه اإلنجاز األول من نوعه
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م المتحدة في أوزبكستان، بتغطية العمليات اإلنمائية واإلنسانية، وشجع  كممثل لألم1997 و1993قام السيد مالك، بين 

وقدم الدعم للقوانين الجديدة ذات الصلة بإنشاء . جهود اإلصالح اإلقتصادي، واإلنعاش الثقافي، والتحول اإلجتماعي

ود إلنشاء مكتب موحد وكان مكتب األمم المتحدة في طشقند باكورة الجه. منظمات غير حكومية وبحماية حقوق المرأة

  .لألمم المتحدة
  

وتولى السيد مالك وظائف أساسية أخرى، بما فيها اقتصادي كبير في مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أفريقيا 

؛ ورئيس قسم أفريقيا لنظام األمم )1988-1985(؛ ونائب الممثل المقيم لألمم المتحدة في غويانا )1989-1992(

؛ ومستشار برنامج لمكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آلسيا )1984-1981(يلي للعلوم والتكنولوجيا المتحدة التمو

وقبل اإلنضمام إلى برنامج األمم المتحدة ). 1979-1976(ولمكتب البرنامج في نيبال ) 1981-1980(والمحيط الهادئ 

، وفي كلية )1975( الباكستاني لإلقتصاد اإلنمائي اإلنمائي، عمل السيد مالك في مجال التدريس والبحوث في المعهد

  ).1975- 1974(بيمبروك، أكسفورد 
  

  السياحة المستدامة والتعاون اإلقليمي
  

  .السيد خالد مالك هو مناصر قديم لتنمية السياحة مع التركيز على مساهمة السياحة في التنمية
  

حرير، مع األمين العام لمنظمة السياحة العالمية ومع كممثل لألمم المتحدة في أوزبكستان، أطلق مبادرة طريق ال

، حين عين السيد مالك ممثال مقيما لألمم المتحدة في الصين، توسع 2004وفي عام .  في سمرقند1994اليونسكو، عام 

ريق ركزت مبادرة ط. البرنامج إلى مبادرة على ثالث مراحل تغطي السياحة المستدامة، والتجارة، والعبور واإلستثمار

الحرير في البداية على الروابط بين الصين وآسيا الوسطى، أما اليوم فهي تعلق أهمية على مشاركة بلدان مثل جمهورية 

وتم إنشاء منتدى رؤساء بلديات طريق الحرير، وسوف ينعقد . كوريا، اليابان، روسيا، إيران، أفغانستان، وباكستان

ويسعى منتدى استثمار طريق الحرير إلى الترويج لإلستثمار . مهورية كوريااإلجتماع السنوي الثالث العام الجاري في ج

وإن تحديد إنشاء مدينة األمم المتحدة لطريق الحرير يسعى إلى . المتجدد في البنية التحتية السياحية وفي مفاصل العبور

ولقد تم عقد اإلجتماع األول . تعزيز قضايا التنمية السياحية، وحماية التراث الثقافي، والتخطيط الحضري المتوازن

  .، من أجل وضع معايير للجائزة2008لفريق األشخاص المرموقين لطريق الحرير في مدريد، بأواخر 
  

ففي أوزبكستان، باشر جهود اإلنعاش . ولقد روج السيد مالك بنشاط لإلنتعاش الثقافي والتنمية السياحية ذات الصلة

، أنشأ لجنة رفيعة المستوى للحرف اليدوية، جمعت وزير الثقافة 1995وفي عام . الثقافي وتنمية صناعة الحرف اليدوية

ولقد كمل ذلك برنامجا وطنيا للمعلمين والطلبة، وخطة لمنح الجوائز . إلى فنانين بارزين وعمدتي طشقند وسمرقند

، باشر 2005 اعتبارا من وفي الصين،. أسهمت إسهاما هاما في إنعاش الحرف اليدوية وفي تطوير المنتجات الثقافية

السيد مالك برامج للتنمية الثقافية، والسياحة المستدامة، وتنمية الحرف اليدوية في التيبت، ويونان، وغيرها من 

، عقد منتدى التيبت في لهاسا، للنظر في ممارسات السياحة 2006وفي . المحافظات الغنية التقليدية في غرب الصين

  . إلى استقبال أعداد أكبر بكثير من السياح، وذلك مع برنامج إلحياء لهاسا القديمة وحمايتهاالمستدامة، مع توجه التيبت
  

، يقود السيد خالد مالك جهودا إلحياء وإعادة توسيم مبادرة إقليم تومن األكبر، من أجل تكثيف التعاون 2004ومنذ عام 

 وفي السنة الماضية، باشر السيد مالك، بشراكة مع .في إقليم معقد يجمع بين الكوريتين، والصين، وروسيا، ومنغوليا

  .منظمة السياحة العالمية، إنشاء المجلس السياحي بمبادرة تومن األكبر
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 باشر بإنشاء مجلس األعمال الصيني األفريقي، وهو يرمي 2005ففي .  جنوب–السيد مالك مناصر قديم للتعاون جنوب 

 والتوصل إلى نتائج رابحة بالتأكيد وأكثر استدامة، وذلك مع قيام الصين إلى تعزيز المسؤولية اإلجتماعية للشركات،

بدعم سياحتها وتجارتها واستثماراتها في أفريقيا، ما أدى إلى عقد منتدى صيني أفريقي كبير لألعمال في تنزانيا، في 

  .2008أوائل 
  

  تغير المناخ، والبيئة، واإلقتصاد القليل الكربون
  

وتقرير برنامج . ير المناخ تأثير كبير على البلدان النامية وعلى مكاسبها من األهداف اإلنمائية لأللفيةيَرَجح أن يكون لتغ

يثير الحاجة إلى اتفاق عالمي يمكن أن ) 2008- 2007(األمم المتحدة اإلنمائي عن التنمية البشرية العالمية وتغير المناخ 

وفي نفس الوقت، . ثار، قدر اإلمكان، وعلى التكيف مع تغير المناخيساعد العالم النامي على التخفيف من حدة هذه اآل

  .ثمة فرص هامة متاحة أمام هذه البلدان التي يمكن أن تستعد القتصاد ومجتمع قليلي الكربون
  

ولقد دعا السيد مالك إلى عقد لقاءات خاصة حول الصين في مؤتمري بالي وبوزنان، لعرض شراكة األمم المتحدة 

 مليون دوالر أمريكي من الصندوق المشترك بين 12بدعم قدره (لحاسمة مع الصين في مجال تغير المناخ اإلطارية ا

الشريك )  وكاالت9(، ما يجعل األمم المتحدة )إسبانيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

ات اإلبتكارية لنقل التكنولوجيا، والسياسات والبرامج الوطنية األول للصين في دعم مفاوضات ما بعد كيوتو بشأن اآللي

حاليا، التقرير الوطني القادم للبرنامج اإلنمائي عن التنمية البشرية، الذي سوف يصدر في . التقاء تغير المناخ

ية في مجال ويجري دعم األنشطة النموذج. كوبنهاغن، يجري إعداده حول اإلقتصاد والمجتمع قليلي الكربون في الصين

  .الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفحم النظيف بغية تطويرها حسبما يناسب
  

، حين كان في أوزبكستان، قاد السيد مالك الجهود الدولية واإلقليمية لمواجهة األزمة البيئية لبحر 1997 و1994بين 

بيئة والمشاريع لتوفير الطاقة، برنامجا وفي الصين، أطلق السيد مالك، إضافة إلى مجموعة كبيرة من السياسات ال. آرال

حاسما للتوعية البيئية، مع جهود عبر وسائط اإلعالم في حملة من أجل الهواء النظيف والماء النظيف كحقوق أساسية 

  .لكل المواطنين
  

   القطاع العام والقطاع الخاص ومع وسائط اإلعالممعالشراكات 
  

امج األمم المتحدة للبيئة في الصين يقدر بحوالي نصف مليار دوالر برن/مع اإلشراف على برنامج لألمم المتحدة

أمريكي، أقام السيد خالد مالك شراكات قوية مع القطاع العام والقطاع الخاص ومع وسائط اإلعالم، لمواجهة تحديات 

كي في البيئة من قبل  مليون دوالر أمري5.5واألمثلة على ذلك تشمل استثمارا قيمته . ملحة لألهداف اإلنمائية لأللفية

 ماليين دوالر لعرض إعالنات للخدمات العمومية حول األيدز، والتزاما استثنائيا 3 ميتال، وبثا مجانيا بقيمة -آرسيلور

وباشر السيد مالك أيضا .  مجموعة يونان للتعدين– مليون دوالر من قبل شركة صينية 15بالتنمية المستدامة بقيمة 

  .توسيم مع أومنيكوم، وهي أكبر شركة إعالم في العالم، من أجل المصلحة العموميةشراكة األمم المتحدة لل

  

  بعثات وجوائز أكاديمية
  

  ).بكالوريوس(وبنجاب ) ماستر(وأسيكس ) بحوث عليا(درس السيد خالد مالك اإلقتصاد واإلحصاء في جامعات أكسفورد 
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  :الكتب التي شارك في تحريرها تشمل

  
Capacity for Development - New Solutions to Old Problems (2002 في طبعتها الثانية اآلن 
Lessons Learned in Crisis and Post Conflict Situations (2002) and the 2004 Report on Development 
Effectiveness (lead author). 

  
وهو . ة ودولية حول طائفة واسعة من المواضيعوالسيد مالك دعي إللقاء خطابات وبيانات رئيسية في منتديات إقليمي

  .يعمل حاليا على إنجاز كتاب يحلل التجربة اإلنمائية الصينية وآفاقها للمستقبل

  

السيد خالد مالك هو عضو في المجلس اإلستشاري لمركز أكسفورد للدراسات الصينية، وأستاذ فخري في جامعة فودان 

  .ك شهادة دكتوراه فخرية من جامعة نانتشانغ، تلقى السيد مال2005في عام . بشنغهاي
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  بيان النوايا السياسية واإلدارية
  

ولمنظمة السياحة . السياحة قوة اجتماعية واقتصادية تحرك ملياري دوالر أمريكي باليوم وحوالي مليار نسمة بالسنة

. فعالية في تحسين حياة الناسالعالمية دور محفز هام تؤديه في الحرص على كون السياحة مستدامة وعلى مساهمتها ب

 أحرزت منظمة السياحة العالمية تقدما هاما في السنوات األخيرة، إذ أصبحت وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، وروجت

  .لمدونة آداب عالمية، وأنشأت محافل لقضايا بارزة ذات صلة بالسياحة، مثل تغير المناخ واألزمة المالية العالمية
  

يتمثل بتحديد كيفية قيام المنظمة باتخاذ الخطوات القادمة كمؤسسة، وبتحديد الدور الذي يمكن بل ينبغي أن التحدي اآلن 

لتحقيق ذلك، كأمين عام، سوف أعمل مع الدول األعضاء وغيرها من أصحاب . تؤديه في عالم مترابط أكثر فأكثر

  :تية للسياسات اإلستراتيجيةالمصالح للمضي بمنظمة السياحة العالمية باإلتجاهات الخمسة اآل
  

يمكن للسياحة، السيما السياحة المستدامة، أن تساهم إسهاما أكبر بكثير . تعزيز دور السياحة في التنمية -1

وهناك تباين كبير في أعداد السياح وإيرادات السياحة بين البلدان . في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

.  مليون سائح في السنة؛ تنزانيا تستقبل أقل من مليون50ا، مثال، تستقبل إسباني. المتقدمة والبلدان النامية

ولئن كان بعض التباين يتوقف على البنى التحتية والمرافق، فإن الكثير يتوقف على سياسات نشطة 

وهنا يمكن للمنظمة أن تعزز دورها، للمساعدة في . للتنمية السياحية، وما يتصل بها من تنمية للقدرات

وفي نفس الوقت، ال بد من استثمارات جديدة لإلفادة على .  على وفاء السياحة بتعهداتها اإلنمائيةالحرص

ويمكن لمنظمة السياحة العالمية أن تضطلع بمزيد من النشاط لمساعدة . نحو أفضل من إمكانات السياحة

 بصورة أكمل في كما يمكن للسياحة أن تساهم. البلدان النامية على الحصول على هذه اإلستثمارات

 .نهوض البلدان من الكبوة اإلقتصادية الحالية
 

كما أبرز فريق األمم . مساعدة السياحة على اإلفادة من الجهود العالمية بشأن تغير المناخ والمساهمة فيها -2

المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، السنوات الخمس القادمة وما بعدها سوف تكون حاسمة 

. ما على المجتمع أن يتخذه من تدابير أساسية للتكيف والتخفيف، من أجل اإلستدامة في المستقبللتحديد 

 بل ها هو يقوض جهود الحد. ويرجح لتغير المناخ أن يشكل، على المدى البعيد، تهديدا كبيرا للتنمية البشرية

 بالكربون ونقل التكنولوجيا أن ويرجح لترتيبات ما بعد كيوتو لإلتجار. من الفقر في بعض البلدان النامية

ويمكن لمنظمة السياحة العالمية أن تلعب دورا هاما في المساعدة على . تولد موارد ضخمة للعالم النامي

 .النهوض بقدرات البلدان وقطاع السياحة لمواجهة التحديات الناشئة ولإلفادة من الفرص المطروحة
  

إن نجاح منظمة السياحة العالمية في مهمتها لن . لخاصتوطيد الشراكات بين القطاع العام والقطاع ا -3

. يكون ممكنا دون اضطالع نشط من قبل القطاع الخاص والرابطات المهنية في قطاع السفر بشكل عام

ولئن كانت هذه أولوية لإلستمرار، فإن هذه الشراكة يمكن أن تتوطد أكثر بوضع استراتيجية واضحة 

ويجب التشديد على شمولية النهج الذي .  الشركاء من قيمة مضافةترتكز على فهم كامل لما لمختلف

 .القطاع الخاص المهنية السياحية لبلورة مستقبل برامج المنظمة وسياساتها تضطلع به رابطات

ومستقبل . إن المدونة العالمية لآلداب هي خطوة كبيرة إلى األمام. تعزيز القواعد والمقاييس العالمية -4

المستدامة سوف يرسو على نظام صلب من مقاييس مقبولة على نطاق واسع، يمكن أن السياحة المسؤولة 
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وسوف يتعين على . تتيح للسياحة مساهمة أكبر بكثير في اإلقتصادات والمجتمعات، السيما للبلدان النامية

 .منظمة السياحة العالمية أن تعمل مع كافة أصحاب المصالح لتشجيع هذا النظام وتعزيزه
  

إن اكتساب صفة وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة . لعالمة التجارية لمنظمة السياحة العالميةترسيخ ا -5

ولتحقيق إدراك . قد وسع نطاق المعرفة بمنظمة السياحة العالمية وبعملها، لكن تبقى تحديات كبيرة ماثلة

عالم والقطاع أرسخ بالعالمة التجارية للمنظمة، ال بد من حمالت مخصصة وشراكات مع وسائط اإل

 .وإن زيادة التعريف بالمنظمة سوف يكون حاسما في مواصلة تحقيق أهدافها. الخاص
  

  :لكي تتمكن المنظمة من السير في هذه االتجاهات للسياسات اإلستراتيجية، يتعين عليها التشديد على اآلتي

  

لكن، في نفس الوقت، ينبغي . أحرز تقدم كبير في هذا المجال على مر السنوات األخيرة. الكفاءة المهنية -1

ويجب على منظمة . تطوير كفاءات وقوى جديدة تتماشى مع اإلتجاهات اإلستراتيجية المذكورة أعاله

السياحة العالمية أن تصبح الزعيم العالمي في مجاالت تركيزها األساسية، السيما السياحة والتنمية، وتغير 

كن ذلك ال يعني زيادة حجم المنظمة ، بل العمل بواسطة ل. المناخ، ووضع المعايير، واإلحصاء السياحي

 .شبكات أمتن وترتيبات للشراكة
 
مراجعة الحسابات والتقييم هما من األدوات الهامة . تعزيز الشفافية والمساءلة على أساس النتائج -2

 .تحدث كلياينبغي لهذه األدوات أن تبسط و. الستحداث ثقافة تكافئ على النتائج وتعزز الشفافية الكاملة

  

باإلفادة من عضويتها في مجلس الرؤساء التنفيذيين، وبشراكة وثيقة مع . توحيد األداء مع األمم المتحدة -3

هيئات مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي، المنظمة بحاجة إلى استراتيجية فعالة لكي تكفل 

ياحة كعامل أساسي لتحقيق األهداف اإلنمائية أن منظومة األمم المتحدة بأسرها تركز على تعزيز الس

وينبغي للمنظمة، خصوصا، أن تلعب دورا نشطا في تنفيذ هذه اإلستراتيجية على المستوى . لأللفية

 .القطري حين يجري التفاوض على البرامج التي تشمل األمم المتحدة ويتم تنفيذها
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يةورالكمهورية الجبناء على اقتراح حكومة   
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 .المرشح قدم النسخة األصلية باإلنكليزية، وأرسلها مترجمة إلى العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية 
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  رة ذاتيةسي
  

   الشخصية البيانات

وكّرس نفسه طوال حياته .   في سيؤول  بجمهورية كوريا1949 ديسمبر عام 30 تشول أوه في –ولد الدكتور جي 

وباإلضافة إلى .  المهنية كموظف حكومي لتعزيز السياحة واألنشطة الرياضية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي

كتور أوه جهوده المهنية في القطاع الخاص من خالل أعماله في المصارف والتعليم والقانون خدماتها العامة، ركّز الد

وعمل مستشارا سياسيا  لرئيس جمهورية كوريا السابق  وهو اآلن رئيس مجلس اإلدارة والمدير . ووسائل اإلعالم

ي لغته األم  ويتحدث اإلنجليزية بطالقة يتحدث الدكتور أوه اللغة الكورية وه). KTO(التنفيذي لمنظمة السياحة الكورية 

  .ويتخاطب بالفرنسية واأللمانية واليابانية وهو متزوج ولديه ولد وبنت وحفيدة
  

  الخلفيات األكاديمية

في علم القانون الجنائي ) 1977عام (وشهادة الماجستير) 1973عام (حصل الدكتور أوه على شهادة البكالوريوس

وفي .  1995اد الى جامعة سيول الوطنية إلكمال مرحلة الدكتوراه في علم اإلجرام عام ثم ع. بجامعة سيؤول الوطنية

 .، حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة والية إيركوتسك بروسيا2006يناير 
  

  الخبرات المهنية

 أكبر المجموعات التجارية الكورية، ، بدأ الدكتور أوه حياته المهنية مع مجموعة هانهوا ،وهي واحدة من1976في عام 

ومن خالل حياته المهنية تراكمت لديه خبرات عملية وشاملة في مختلف المجاالت مثل . ومصرف تشيس مانهاتن

  .السياحة والثقافة واألصول الثقافية والرياضة والشباب والدين ووسائل اإلعالم في كل من القطاعين العام والخاص
 

  الرياضة ▪

، كّرس الدكتور أوه نفسه للنهوض بالرياضة في كوريا وذلك عندما بدأ حياته المهنية في هذا المجال 1977منذ عام 

وفي وقت الحق ، أصبح . بصفته مديرا لقسم الشؤون الدولية في مجلس الرياضة الكوري واللجنة األولمبية الكورية

 وبطولة كأس العالم لكرة القدم بكوريا واليابان 1988عضوا  في اللجنة التنظيمية لدورة األلعاب األولمبية في سيول 

وخالل تقديم خدماته العامة في . وساهم مساهمة كبيرة في النجاح في التناافس على استضافة هذين الحدثين البارزين

ومنصب المدير العام في مكتب ) 1982(وزارة الرياضة والشباب، شغل منصب المدير في قسم التعاون الدولي في سنة 

وفي الوقت الراهن، يشغل منصب نائب رئيس اللجنة األولمبية الكورية ومنصب نائب ).  1992(لرياضة الدولي في ا

 وهو عضو في اللجنة التنظيمية لدورة األلعاب 2011رئيس اللجنة التنظيمية لبطولة العالم أللعاب القوى في دايجو 

  .2014اآلسيوية في إنتشون 
 

  والفنون الثقافة ▪

لدكتور أوه معرفة واسعة بالثقافة والفنون تعززت هذه الخبرة بالفترة التي قضاها في المتحف الوطني الكوري اكتسب ا

كما عمل في وزارة الثقافة والسياحة  كمدير عام لمكتب الصناعة ).  1995- 1994(للفنون المعاصرة كمدير عام 

لى ذلك، كان ممثل كوريا لدى اللجنة الدولية الحكومية باإلضافة إ). 1999(ومكتب السياسة الثقافية ) 1998(الثقافية 

وهو يسغل حاليا منصب رئيس رابطة المتاحف الكورية وهو عضو في مجلس إدارة . لليونيسكو في قطاع آسيا وأوروبا

هو المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي، ومركز سيؤول للفنون ومركز كوريا ألرشيف األفالم ، عالوة على ذلك، ف

  .عضو في اللجنة التنظيمية لمعرض أونغكي للخزف الذي سيقام في أولسان بكوريا هذا العام
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  السياحة ▪

الخبرات التي ال تقدر بثمن والتي اكتسبها الدكتور أوه في حياته المهنية السابقة في مجال الثقافة والرياضة ، مّهدت 

ديات التي أّدت في نهاية المطاف إلى زيادة كفاءته المهنية الطريق وفتحت له بابا واسعا أمام الفرص الجديدة والتح

وقد تم تعيين الدكتور أوه كمساعد الوزير لمكتب التخطيط واإلدارة في وزارة .  وقدرته  على  القيادة في مجال السياحة

  .2003، ثم ترقى إلى منصب نائب الوزير في  الوزارة نفسها في عام 2001الثقافة والسياحة في عام 

نظراً لنشأته في هذا البلد ومعاصرته لمرحلة التحول من الفقر إلى االزدهار فقد لعب دورا محوريا في إنشاء المقر 

 التي تتبع لمنظمة السياحة العالمية في كوريا )ST‐EP(الرئيسي لمؤسسة السياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر

 الفقر من خالل التنمية السياحية كان ذلك  أثناء فترة توليه لمنصب نائب وتهدف إلى تفعيل التنمية الوطنية والقضاء على

 لمنظمة التجارة العالمية ــ تلعب كوريا دورا نشطا في القضاء على الفقر في البلدان )ST‐EP(وبفضل زخم  . وزير

  .براتها كوريا ومواردها الماليةالنامية في آسيا وأفريقيا وتدعم التنمية السياحية في هذه البلدان باستخدام مهاراتها وخ

  

بصفته ممثال لكوريا في مجتمع السياحة الدولي، فقد شارك في العديد من المؤتمرات واالجتماعات الدولية بما فيها 

 دول والجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي تمت فيه  3+ اجتماع وزراء السياحة لرابطة دول جنوب شرق آسيا 

  .الدرجة العالية ويهتم اهتماما كبيرا بعدة قضايا  بما فيها االقتصاد المحلي والسياحةترقيته إلى 

  
  وسائل اإلعالم ▪

، أتيحت له فرصة لتوسيع نطاق عمله في وسائل اإلعالم بتوليه منصب رئاسة جمعية كوريا لتلفزيون 2006في عام 

ومؤسسة سيؤول ) اة الكورية التي تبث باللغة اإلنجليزيةالقن(وهو حاليا عضو في مجلس إدارة تلفزيون أريرانغ.  الكابل

  ).SBS(لشبكة اإلذاعة والبث 

  

) 1993(باإلضافة إلى المناصب المذكورة أعاله، كان الدكتور أوه باحثا زائرا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد 

ا زائرا في جامعة جونغبو بكوريا وأستاذ) 2004(ومستشارا دائما في شركة يولتشون للمحاماة واالستشارات القانونية

وبفضل الحكمة التي اكتسبها من سنوات عمله في المناصب القيادية، فقد تم تعيينه في منصب المستشار ). 2005(

وهو يعمل حاليا رئيسا للجنة استراتيجية صناعة األلعاب الكورية وهو ).  2006(السياسي لرئيس جمهورية كوريا 

  .نية ولجنة الدعم لمقاطعة جيجو المتمتعة بالحكم الذاتيعضو في لجنة العالمة الوط
 

نظرا لتراكم معرفته والبصيرة الثاقبة التي اكتسبها من خالل خبراته المهنية المتنوعة،فقد ألقى الدكتور أوه العديد  من 

د ألقى وق.  المحاضرات حول مختلف المواضيع للموظفين الحكوميين والطالب الجامعيين داخل كوريا وخارجها

  . عن االقتصاد األخضر في جامعة مي الوطنية في اليابان2007محاضرة خاصة في عام 
 

  إنجازاته منذ توليه لرئاسة مجلس اإلدارة وشغله لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة السياحة الكورية 

مة حكومية تم تأسيسها وهي منظ).  KTO(، أصبح الدكتور أوه  رئيسا ومديرا لمنظمة السياحة الكورية2007منذ عام 

للترويج للسياحة الكورية ولتحسين صناعة السياحة المحلية من خالل مختلف أنشطة التسويق داخل البالد وخارجها 

 دولة تعمل 15 مكتبا في 27وإنشاء المنتجعات وجذب فرص االستثمارات وتنفيذ البرامج التعليمية ، تضم المنظمة 

وقد نجح الدكتور أوه بقيادته لهذه المنظمة في القيام بالعديد من اإلصالحات من . ليةبالتعاون مع صناعات السياحة المح

 خالل إعادة هيكلة المنظمة لتعزيز المهام الرئيسية لـ KTOولتحقيق الهدف ومن .  واإلسراع في تنفيذ مبادرات المنظمة

ؤسسي الشامل وعمل على تنشيط الثقافة  الخالقة والمبتكرة ،فقد ركّز جهوده على تطوير الهيكل المKTOأجل تعزيز 
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وبفضل هذه الجهود  حصلت . التنظيمية من خالل تشجيع اإلدارة المفتوحة وإدارة الشبكة وفلسفة إدارة المرح والنزهة

منظمة التجارة الكورية على عدة جوائز تقديرا لمكانتها كمنظمة متمّيزة من ناحية االعتبارات األخالقية وإدارة الخدمات 

  . حصلت على المرتبة األولى بين المنظمات التي  تعمل في كورياوقد
 

  الجوائز

 عاما، نال الدكتور أوه كثيرا من الجوائز واألوسمة تقديرا ألدائه المتمّيز 30خالل حياته المهنية التي امتدت ألكثر من 

ئزة المدير التنفيذي الرائد في كوريا جا"و) 1996" (جائزة العام للموظف المدني"ومن هذه الجوائز .  والقيادة الممتازة

  ".2008جائزة المدير التنفيذي العالمي "و" 2008
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بيان النوايا السياسية واإلدارية   
 تغـيير هادف وفـوائد عمـليـة

ل أوه وتش - الدكتور جي  
 

: تقـديـم  
 حـان اآلن وقت التجـديدات والتغـيرات الهادفـة

______________________________________________________________________________________  

تواجه منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية فترة حرجة من تاريخها مع مستوى من التحديات لم يسبق لها مثيل داخليا 
ى اليوم فقد عانى االقتصاد العالمي من أزمة شديدة خالل العام الماضي وال يزال يمر حت. وخارجيا على حد سواء

بضغوط كبيرة دون أن تلوح في األفق نهاية لهذا الوضع، والسؤال اآلن هو ما مدى الضعف الذي سيلحق بهذا 
االقتصاد؟ وما مدى خطورة هذا التراجع على قطاعات الصناعة والخدمات على الصعيد العالمي؟ وفي هذه البيئة 

 إنه وضع –قطاع واحدا من أصعب القطاعات االستثمارية الصعبة يبرز وضع قطاع السياحة حول العالم ويعتبر هذا ال
وباإلضافة إلى األزمة االقتصادية، تواجه .  يقلق الماليين من العاملين في هذا القطاع سواء في الدول النامية أو المتقدمة

  .فقرواإلرهابالسياحة العالمية تهديدا ببروز كثير من القضايا التي تتطلب اهتماما عالميا مثل تغير المناخ وال
  

ففي اآلونة األخيرة أبدى ممثلو مجموعة من البلدان قلقهم من . تواجه منظمتنا بدورها أيضا تحديات داخلية حرجة
في مزيد من الشفافية داخل المنظمة  ومن الواضح أن األعضاء يرغبون. طريقة عمل األمانة العامة في المنظمة

ث تشمل جميع أعضائها وأن تحقق نفس العوائد لكافة أعضائها وأن يتم ويتطلعون إلى الروح المفتوحة والترحيب بحي
  .طرح الرؤى واألفكار بشكل معقول

  
هذه هي القضايا التي ما زالت عالقة بالنسبة لمنظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية ، وفي هذا الوقت تحديداً حيث إننا 

فال بد أن نبين أن المنظمة حققت إنجازات ملموسة للنهوض السياحة نقترب من انتخابات اختيار األمين العام للمنظمة ، 
 وساهمت في زيادة العدد ST-EPالعالمية؛فقد أرست المنظمة القانون العالمي ألخالقيات السياحة وأطلقت مبادرة 

 القضايا وال شك أن المنظمة يجب عليها مواصلة الجهود لمعالجة.   دولة 154اإلجمالي للدول األعضاء فيها إلى 
وسواء أصبحت هذه المنظمة شريكاً رئيسياً ضمن مجموعة الدول األعضاء وغيرهم من . الملحة التي ال تزال قائمة

 أم ظلت تقف موقف الشاهد، فإن األمر – وفرصها الخفية –الدول الشريكة في مواجهة قضايا ومشاكل هذه المرحلة 
  .مؤسسة نفسهايعتمد على قدرتنا على تحقيق التغيير من داخل ال

  
 كما يتطلب منا جهداًَ وطاقة والتزاماً بتحقيق ،إن الوقت الراهن يتطلب منا التجديد وإتاحة المجال لألفكار المبتكرة

 .التغيير الهادف واإليجابي مع المحافظة في نفس الوقت على إرث الخبرة المتراكمة عبر العقود الطويلة
والذي تدعمه حكومة بالدي بشدة، بهدف تحقيق هذا التغيير معتمداً على  مةويأتي ترشيحي لمنصب األمين العام للمنظ

  : المبادئ الرئيسية الثالثة التالية
  ؛المتعدد األطرافاإليمان الشخصي العميق بالقوة التي يملكها الحراك : أوالً* 
  اجاتهم المتباينة؛ مع الدول األعضاء بما يتالءم مع حسبل جديدة للتعاونااللتزام بالبحث عن : ثانياً* 
 الشفافية والمعايير األعلى في القيادةالقناعة الراسخة بأن أكثر المنظمات نجاحاً هي تلك التي تضع لنفسها : ثالثاً* 

  .المسؤوليةو
    

، اعتناق مذهب التغيير وقيادتهوأذكر هنا أن ما يميز كل من سيرتي الشخصية وسجل بالدي الحديث هو رغبتنا في 
تي فقد كانت هذه الرغبة بمثابة وثبة كمية من واقع شبه فقير إلى اقتصاد متقدم رافقته مجموعة من الحريات وبالنسبة ألم

 على صعيد الممارسة الشخصية –أما بالنسبة لي . االجتماعية والسياسية في مدة زمنية ال تتجاوز جيالً واحداً فقط
وللفريق الذي حظيت بشرف (رغبة تعني ضرورة وضع األهداف لنفسي  فقد كانت هذه ال–وصعيد الخدمات العامة 
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، تلك األهداف الرامية إلى جعل المنظمة مكاناً أكبر وأفضل وأكثر فاعلية وتواصالً مع أولئك الذين يتحملون )قيادته
لب وجود هذا الفرد  بالرغم من أنها تتط– أمراً يتعلق بفرد واحد القيادةليست . مسؤولية تنفيذ أعمال ونشاط المنظمة

  . التي يقودها ذلك الفردتجسيد للقيم والمعايير الخاصة بالمؤسسة بل هي –كمثال مرئي 
  

 والتي تهدف إلى تحقيق المتخصصة برامج العملوهذا هو ما أطمح تحقيقه في المنظمة، وتستعرض الصفحات التالية 
 التي تدعم رؤيتي بخصوص المنظمة، وأنا عازم تيجيةاألهداف اإلستراالمبادرات المقترحة، كما تشرح هذه الصفحات 

من خالل خطتي الرباعية المسار على تحقيق عوائد عملية طويلة األمد للدول األعضاء، باإلضافة إلى إحداث تغييرات 
  .مرئية على صناعة السياحة في العالم كله

 

A Four‐Pronged Approach:   
  ل العمل منذ اليوم األولالتأثير من خال :الخطة الرباعية المسارات

__________________________________________________________________________  
  

 يتضمن مساران اثنان من مسارات الخطة الرباعية،إنشاء بنية تحتية جديدة، وذلك للتأكد من جاهزية المنظمة ومن أنها 
لسياحة، أما المساران اآلخران فيتضمنان دعم وتعزيز البنى في وضع جيد يؤهلها لدعم التطور المستمر في قطاع ا

  .التحتية الموجودة أصالً لدى المنظمة
  
  "المعدة خصيصاً بناء على الحاجات " تطبيق وتبني البرامج : المسار األول*

اقتصادية دولة عضواً، وكل دولة منها لها خلفية ) 154( نظراً لكون منظمة السياحة العالمية تضم ما يزيد على 
واجتماعية وثقافية خاصة بها، فإنه من الواجب أن تكون برامج المنظمة معدة خصيصاً بناء على حاجات تلك الدول، 
كما يجب أن تحافظ هذه البرامج على التوازن الالزم بين الدول النامية والدول المتقدمة والتوازن بين المبادرات العالمية 

بشكل أكبر، " موجهة نحو تحقيق األهداف " ا أنه إذا أصبحت منظمة السياحة العالمية ونذكر هن. والمبادرات اإلقليمية
وأكثر استجابة لحاجات الدول األعضاء وغيرها من األعضاء المشاركة بما في ذلك األعضاء المنضمين إلى قطاع 

رئيسي للتطبيق الشامل كمنسق السياحة ستسارع جميعها باالنضمام إلى البرامج التي ستكرس المنظمة نفسها لها 
  .للبرامج

  
عرض مربح لكل ) FDI(إن االستثمار األجنبي المباشر :     خاص بالسياحةClearinghouse موقع  إنشاء* 

األطراف المشتركة فيه بالنسبة للدول على صعيدي تحقيق االستثمار والوصول إلى األهداف في نفس الوقت، ولذلك 
اء المشاركة وغيرهم من أصحاب المصلحة بتأسيس موقع خاص بالسياحة ستقوم المنظمة بالتعاون مع األعض

)Clearinghouse( وهو موقع مفتوح للسياحة، وسيكون هذا الموقع بالنسبة للدول المستثمرة بمثابة استثمار واسع ،
األنسب وذلك من المدى يوفر لها الفرص التجارية على الشبكة بحيث يكون مركزاً لعقد الصفقات االستثمارية السياحية 

خالل شبكة المعلومات الواسعة التي تقدم معلومات حول األعضاء المشاركين ومواردها السياحية وسياسات االستثمار 
أما بالنسبة لألعضاء من الدول النامية فسيوفر هذا . فيها وأنظمتها وقوانينها المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة

 لعرض قدراتها ومواردها السياحية إلى جانب كونه جهة استشارية لهذه الدول في مجال وضع الموقع البيئة المناسبة لها
سيكون هذا الموقع بمثابة الوسط الذي يسمح بتبادل . األنظمة والقوانين والسياسات الالزمة لتحسين ظروف االستثمار

كما أن هذا . انات اإلحصائية ذات العالقةالمعلومات وأحدث البيانات حول وجهات السياح باإلضافة إلى غيرها من البي
الموقع سيحفز األعمال السياحية للدول األعضاء و المشاركة األمر الذي يزيد من فرص تقوية عالقات الشراكة بين 

  . القطاعين العام والخاص
  

 على تقديم إعالنات الحالية، والتي كانت مقتصرة" خدمات استشارات السفر " تم توسيع نطاق :  برامج إدارة األزمات* 
  ونظام تنبيه للطوارئ لتعزيز قدرة الدول على مواجهة األزمات برنامج االستجابة السريعةما بعد الطوارئ، ليتضمن 
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ويقّدم برنامج االستجابة هذا مجموعة من اإلرشادات المفصلة والملموسة خطوة خطوة حول مواجهة .  قبل وقوعها
 بما في ذلك المعلومات –كانت كاألوبئة والهجمات اإلرهابية والكوارث الطبيعية  مهما –مجموعة واسعة من األزمات 

حول كيفية تعديل استراتيجية االتصاالت وتحقيق االستفادة القصوى من ميزانيات التسويق والحصول على الدعم من كل 
ووسائل اإلعالم العالمية يجب أيضا تعزيز التعاون بين المنظمة . من القطاعين العام والخاص لمواجهة األزمات

واألعضاء المشاركين وذلك من أجل التأسيس لنظام إنذار مبكر في حاالت الكوارث وغيرها من الحاالت التي تتطلب 
 حول الموثوقة والرسمية والتي يتم تجديدها باستمرارنظام تحذير للطوارئ، كما تشكل هذه البرامج مصدراً للمعلومات 

ه وجهة السياح أثناء سفرهم بعد وقوع حاالت الطوارئ، وبذلك يمكن للمنظمة ـ عن طريق درجة األمان الذي تحظى ب
ـ  إصدارها لإلعالنات الرسمية والمعلومات التي تقدمها حول درجة األمان في منطقة ما كانت قد تعرضت لألضرار

هذا وتعتزم المنظمة لعب دور . انيةأن تُمكّن السياح من التأكد من الوجهة التي ينوون الذهاب إليها قبل سفرهم مرة ث
  .إعادة إصالح المواقع السياحية التي تتعرض للحوادث الطارئةأكثر فاعلية في المساعدة في 

  
إن مستقبل السياحة يكمن في أيدي :   رعاية المحترفين في نطاق السياحة من خالل مراكز الموارد البشرية اإلقليمية* 

لسياحة، لذلك سأعمل جاداً على دعم الجامعات ومراكز البحوث وشركات إعداد الجيل القادم من محترفي صناعة ا
المراكز اإلقليمية وفي المرحلة التالية، سيتم إنشاء .  وتدريب المحترفين في مجال السياحة في القطاعين العام والخاص

اهم هذه المراكز في تنمية خبراء وستس.   عند المنطقة التي تحتاج اليها في السنوات المقبلةة الموارد البشريةيلتنم
السياحة الذي يتخصصون في جذب االستثمارات السياحية وتطوير المنتجات والمواقع السياحية وتسويقها باستخدام 

  .الوسائل الجديدة والمبتكرة واستخدام الموارد األخرى لتقدم السياحة العالمية
   

 إلى جانب تلبيتها للحاجات –م منظمة السياحة العالمية ستقو: تطوير برامج السياحة المتخصصة في كل منطقة* 
 على تقسيم الدول إلى مجموعات بناًء على األقاليم الجغرافية و وسائل الترفيه المراد تحقيقها -الفردية للدول األعضاء

اًء على إن تقسيم الدول بن. وذلك لمساعدة المنظمة على تطوير برامج متخصصة للسياحة بناء على هذه التقسيمات
سياحة األفالم والسياحة المدنية : وسائل الترفيه المطلوبة يتيح فرصاً ال حصر لها لخلق أشكال جديدة من السياحة مثل

، "سياحة الخدمات المتطّوعة"وسياحة الحدائق والمزارع و سياحة الحفاظ على البيئة والسياحة الثقافية والرياضية و
 بناًء على األقاليم الجغرافية يتيح لمنظمة السياحة العالمية فرصة توفير المساعدة وبالمثل فإن تقسيم الدول إلى مناطق

وبهدف . المركزة لعديد من المناطق واألقاليم ومثال ذلك الدول الجزر ودول وسط آسيا ودول وسط أوروبا ودول أفريقيا
 الخاصة بها ستقوم المنظمة بتعزيز مساعدة هذه الدول المقسمة حسب األقاليم ووسائل الترفيه على تطوير برامجها

المبادرات والمقترحات المتعلقة بوضع أشكال جديدة للسياحة باإلضافة إلى توفير المعلومات الحديثة عبر شبكات 
تكنولوجيا المعلومات القوية حول توجهات السوق والتغيرات التي تطرأ على سلوك السياح بما في ذلك حاجاتهم وأنماط 

وستقّدم المنظمة الدعم الى الدول األعضاء لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا . نه أثناء تنقالتهمسفرهم وما يفضلو
 .المعلومات فيها مناسبة إلدارة صناعات السياحة الخاصة بها

  
2. Diversifying sources to increase funding 

 تنويع المصادر لمزيد من التمويل: المسار الثاني
أن المنظمة تعتمد على مساهمة الدول األعضاء بنحو ما ) 2008مارس (لي لمنظمة السياحة العالمية يظهر التقرير الما

من التمويل الخاص بها، وإذا علمنا أن جزءاً كبيراً من ميزانية المنظمة مخصص للمحافظة على ديمومة % 85يقارب 
 يكفي لتحقيق العوائد الملموسة والدائمة عملياتها، سنرى بكل وضوح أن الجزء المتبقي من التمويل الخاص بها ال

 :ألعضائها، ولنفترض ما يلي ببساطة
  

  . ذاتية مهتمة فقط ببقائها بشكل أساسي–يجب على المنظمة أن ال تكون منظمة خدمة * 
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إن بنية التمويل للدول األعضاء المعتمد على دفع الرسوم الحالي بنية غير كافية وغير قادرة على النمو نظراً * 
عدم قدرة المنظمة على مطالبة أعضائها بالمزيد من التمويل في ظل المستوى الحالي من الخدمات التي تقدمه ل

 .المنظمة لهم
 مع إمكانية وجود بعض الدول األعضاء التي تفكر في إعادة النظر في عضويتها –إن البيئة االقتصادية الحالية * 

 .ن عدم الوضوح أوالثبات في الوضع المالي للمنظمة يضيف مستوًى جديداً م-واالنسحاب من المنظمة
 . بناًء على ما سبق يتوجب على المنظمة أن تبحث بشكل مدروس عن وسائل تمويل إضافية

هناك العديد من :   تحقيق اإلفادة القصوى من تمويل الودائع الخاص بوكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية* 
يها منظمة السياحة وتحديداً الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة والعديد من المنظمات مصادر التمويل التي تعتمد عل
 لعام )UNDP(مكتب األمم المتحدة للودائع المتعددة الجهات لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدولية، وحسب ما جاء عن 

من إجمالي التمويل الذي يديره مكتب %) 0.06(فقط  فإن مقدار التمويل الذي أخذته منظمة السياحة العالمية شكل 2008
 مليار دوالر 7.3، فإنه وبالرغم من أنه رصد ما مقداره مجموعة البنك العالميولو أخذنا مثالً حالة . الودائع

فإذا  . مليار دوالر من هذه المخصصات5.8، إال أنه لم ينفق سوى حوالي 2007كمخصصات للودائع التمويلية عام 
ين االعتبار حقيقة أن غالبية التمويل مكرس لتحقيق أهداف التطوير األلفية، وأن السياحة قطاع متعدد األبعاد، أخذنا بع

تحظى بالمزيد من هذه  ومع العمل على تطوير البرامج الملموسة، فإنه في مقدور منظمة السياحة العالمية أن 
  .التمويالت

  
سع منظمة السياحة العالمية أن توسع مشاريعها لتشمل منظمات دولية وبوجود مثل هذه المصادر اإلضافية سيكون في و

 وبنك التنمية األفريقي (UNEP)أخرى، فعلى سبيل المثال يمكن لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للبيئة 
(AFDB)فريقيا والذي قد يصبح  أن تستثمر تمويلها الخاص بحماية البيئة في مشروع مشترك لحماية الحياة البرية في أ

 أن تساهم في تعزيز NDBمصدراً سياحياً هاماً، كما يمكن للمنظمة بمساعدة البنك العالمي  والبنك العالمي للتنمية 
  . بالتغييرات المناخية الخاصةوتطبيق الحمالت المتعلقة بالتغيرات المناخية وذلك من خالل الصناديق االستئمانية

  
إلى جانب اإلفادة من ودائع المنظمات الدولية األخرى :   ية خاصة بمنظمة السياحة العالميةتأسيس صناديق استئمان* 

اإلفادة من المساعدة ) 1: ( وذلك من خاللصندوق استئماني خاص بهايمكن لمنظمة السياحة العالمية أن تؤسس 
ستئماني  بمساهمة اختيارية من الدول تأسيس الصندوق اال) 2(اإلنمائية الرسمية الخاصة بالدول األعضاء في المنظمة؛ 

من خالل المسؤولية االجتماعية المشتركة ) 3(األعضاء على أساس معتمد على توفير المشاريع لهذه الدول، 
  .والمساهمات الخاصة من المؤسسات المتعددة الجنسيات

  
للمنظمة كواحٍد من أهم واجباته  الكافي يجتذب التمويلكما أنني أومن بأن على األمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن 

 ومسؤولياته، ولذلك سأعمل على االجتماع بشكل دوري مع رؤساء المنظمات الدولية واألعضاء المشاركين والمنضمين إلى
  .المنظمة واألوساط األكاديمية والتجارية وذلك لشرح وتوضيح إمكانية عقد المشاريع المشتركة واإلفادة من التمويل المتوفر

  
بالرغم من أن التراجع الحالي في االقتصاد العالمي قد : (CSR)اإلفادة من تمويل المسؤولية االجتماعية المشتركة * 

لدى الشركات، إال أن هذا ال ينفي أن هناك عدد من ) CSR(المسؤولية االجتماعية المشتركةيؤدي إلى تثبيط جهود 
وإذا أخذنا . ف، ويمكننا اعتبار هذا التمويل مصدراً غير منقطعالشركات قد خصصت جزءاً من رأس المال لهذا الهد

بعين االعتبار التفرد الذي تحظى به صناعة السياحة، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً بالغ األهمية، فإنه يمكننا استثمار 
احة والشركات منظمة السي:  في مبادرات منظمة السياحة العالمية والتي تعود بالربح لكال الطرفينCSRتمويل 
  .األخرى
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3. Enhancing good governance 

  دعم القيادة ذات السيطرة الجيدة: المسار الثالث
كي تستطيع منظمة السياحة العالمية أن توفر البرامج المعدة خصيصاً لتلبية حاجات أعضائها يجب أن تحظى القيادة 

 الفاعلية والشفافيةداخلية التي تهدف لتحقيق مستويات من المسيطرة فيها على الدعم، وسيتم توجيه عملية اإلصالح ال
 . لدى الدول األعضاءالمسؤولية واالستجابةو
 

إن تأسيس قنوات التواصل المباشرة مع الدول األعضاء واألعضاء المشاركين أمر : تأسيس قنوات اتصال مفتوحة*
ما تساعدهم هذه القنوات على التعبير عن آرائهم هام وحيوي للفهم الكامل لتوجهات منظمة السياحة العالمية كلها، ك

األنظمة والبنى التحتية وللوصول إلى هذه النتيجة فإنني أقترح تأسيس . ورؤاهم حول تطبيق السياسة الفعلية للمنظمة
 . من أجل جمع المعلومات وتوزيعها من وإلى الدول األعضاء والدول المشاركة واللجان وأمانات السر فيهاالتالية

 والذي سيعمل على جمع األراء نظام تواصل مباشر بهدف جمع المعلومات ستقوم منظمة السياحة العالمية بتأسيس  
والطلبات من الدول األعضاء حول العديد من القضايا المتنوعة بدءاً من اآللية التي تسير بها أمانات السر فيها وانتهاًء 

صة، باإلضافة إلى هذا ستعمل المنظمة على إجراء دراسات مسحية باألمور المتعلقة بتطوير مشاريع السياحة الخا
آراء األعضاء مع  دورية لجمع آراء اللجان الثمانية المتخصصة واللجان اإلقليمية الستة وذلك لضمان دمج ردود و

  .سياسة المنظمة وتصميمها
  

، حيث تسمح خدمات الرد السريع وتخدمات معالجة المعلوماوبهدف توزيع المعلومات ستنشئ منظمة السياحة دائرتي 
الدائرة األولى للدول األعضاء بالدخول إلى قاعدة المعلومات المحدثة لمشاريع المنظمة خالل الزمن الحقيقي على شبكة 

ساعة من 48االنترنت، وأما الدائرة الثانية فتضمن توفير اإلجابات الكاملة على كافة األسئلة واالستفسارات خالل 
  .وقع لهذه األسئلة واالستفساراتاستقبال الم
  

شبكة إلى جانب تأسيس الموقع الخاص بالسياحة على : تحسين دور تكنولوجيا المعلومات الى المستوى األعلى* 
  على تحديث شبكة تكنولوجيا المعلومات الداخلية الخاصة بها وذلك لتعزيز وتحسينالنترنت ستعمل منظمة السياحة العالميةا

ستقوم المنظمة بتطبيق المبادرات المحدثة التالية في مجال تكنولوجيا . وتحقيق الحد األعلى من الفاعليةنوعية الخدمات 
  وذلك بهدف توفير المعلوماتنظام جديد إلدارة البياناتتطوير ) 2(؛ معالجة البيانات وأنظمة جمعتحديث ) 1(: المعلومات

 يعمل على زيادة التنافس بين الدول نظام بيانات استراتيجيتأسيس ) 3(اإلدارية والمالية والتسويقية بمجرد كبسة زر، 
  . شبكات التكنولوجيا المتكاملةاألعضاء في مجال اإلدارة السياحية واألعمال، وستتم إدارة كل هذه األنظمة عبر 

 
ستقوم المنظمة كي تضمن المنظمة أن المبادرات الجديدة قد تم تطويرها وتقييمها بنجاح : إدارة البرامج بفاعلية*

بإدارة برامجها عبر برنامج إشرافي شامل يقوم بتقديم الدعم الفوري لمطالب البرامج الحديثة اإلنشاء، وتقييم وإيقاف 
 sunset)  النظام المرتبط بمدة زمنية محددة المشاريع والبرامج غير الفاعلة بطريقة مضبوطة زمنياً من خالل

system) . 
  
حتى تستطيع المنظمة تحويل األمانة العامة إلى كيان يقدم عوائد حقيقية ملموسة ألعضاء : لعامةإعادة هيكلة األمانة ا*

 وذلك نظام الحوافز والعالوات للكوادر المميزة) 1(وستقوم المنظمة بتطبيق . المنظمة، ستشكّل المنظمة لجنة إصالح
 يعزز الشفافية نظام رقابة داخلي صارم) 2(من أجل حفز الموظفين األكفاء في األمانة العامة وضمان بقائهم، و

 . والمسؤولية وااللتزام المالي لألمانة العامة
 
لجعل منظمة السياحة العالمية مؤسسة قائمة على تحقيق األهداف بشكل أكبر : اقتسام المسؤولية على النحول األمثل* 

مه المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون اإلدارية سيتم اقتسام صالحيات والتزامات األمين العام للمنظمة بما في ذلك مها
 تماماً كما تتداخل مهام المدير التنفيذي والمدير التشغيلي في الشركات الحديثة بالتعاون مع نائب األمين العام للمنظمة
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ا إلى ذلك وبذلك يكون في وسع األمين العام للمنظمة أن يكرس مزيداً من الوقت للتوجهات العامة للمنظمة وسياساتها وم
من المهام الهامة والتي تتضمن تنمية العالقات المشتركة مع أصدقاء المنظمة في القطاعين العام والخاص والتي تساعد 

  .المنظمة على تحقيق أهدافها
  

4. Strengthening partnership with stakeholders 

  . تقوية الشراكة بين المنظمة واألعضاء الشركاء: المسار الرابع
ظل حالة التراجع التي يشهدها االقتصاد العالمي، يجب على منظمة السياحة أن تكون في طليعة صناعة السياحة في 

إن طبيعة قطاع . العالمية وذلك لحماية مصالح كافة األعضاء الشركاء وضمان استمرارية سير عجلة التطوير بسالسة
نا عن غيره تعطي للمنظمة المساحة الكافية للحركة والعمل ضمن السياحة المتعددة األبعاد والتي يتفرد بها هذا القطاع دو

نطاق واسع من العاملين لتحقيق المصالح المتبادلة والشراكة التي تتطلبها أجندة كل من قطاعات تغير المناخ والبيئة 
عالقات أقوى ناء وستقوم منظمة السياحة العالمية بب. والصحة واالقتصاد التطويرية، بل وحتى أجندة محاربة اإلرهاب

 مع المنظمات الدولية والمنظمات المنضمة إلى منظمة السياحة العالمية ومنظمات وإتاحة فرص أكبر للتعاون والتشارك
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  ووسائل اإلعالم العالمية والجهات األكاديمية وذلك لمواصلة نهجها في 

  . التنمية السياحية المستدامة
  
أوالً وقبل كل شيء، يجب على منظمة السياحة العالمية أن تعمل على توسيع : يادة التعاون مع المنظمات الدوليةز*

التي تقدمها المنظمات الدولية والمنظمات المتعددة األطراف مثل بالبحث المسبق عن الفرص مشاريعها المشتركة وذلك 
على سبيل المثال يمكن تأسيس .  وبنوك التنمية المتعددة األطرافمنظمة األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية

نظام اإلنذار المذكور سابقاً بالتعاون مع منظمة األرصاد الجوية العالمية من أجل حل المشاكل المتعلقة بالكوارث 
لأللفية، كما يمكن الطبيعية، كما يمكن مناقشة القضايا الصحية مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق األهداف التطويرية 

للمنظمة على صعيد أوسع من هذا أيضاً أن تتعاون مع بعض الوكاالت المتخصصة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
للقيام  ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليونيسكو واللجنة األولمبية الدولية إلى جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة

 . حل القضايا الراهنة مثل تغيير المناخباألنشطة العالمية ل
 

تتميز منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية عن غيرها من : توثيق عالقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص*
 لديها يلعب دوراً رئيسياً ودائماً في نطاق عملياتها وأهدافها، وبالتالي يجب أن القطاع الخاصالمنظمات الدولية في أن 

عمل هذه المنظمة على بناء عالقات دائمة وطويلة األجل مع المنظمات الخاصة التي تشترك معها في األهداف ذات ت
وتتضمن سبل تشجيع المشاركة . المنافع والعوائد المشتركة وخصوصاً األعضاء الذين تربطهم بالمنظمة عالقات شراكة

مات األفراد والشركات الهامة في مخاطبة قضية السياحة االعتراف بفضل مساه) 1: (الفاعلة للقطاع الخاص ما يلي
  .  لتعزيز السياحةسفراء فخريينتعيين ) 2(، أو بالجائزة الخضراء السنويةالخضراء وتكريمهم 

يلعب هذا النمط من التعاون واقتسام المسؤوليات دوراً هاماً في تعزيز السياحة العالمية وخلق فرص العمل والتواصل 
كان لمنظمة السياحة العالمية في الماضي خبرة في مجال العمل مع شركة . ي بنيت عليها هذه المنظمةمع الروح الت

مايكروسوفت لتأسيس موقع لتشجيع السياحة في أفريقيا، وإذا تحقق لي الفوز بأصواتكم ألشغل منصب األمين العام 
أ بدعوة مجموعة األعضاء الشركاء المنضمين للمنظمة فسوف أعمل جاهداً لتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين، وسأبد

 Clearing(إلى منظمتنا وشركات تكنولوجيا المعلومات للمشاركة في بناء الموقع السياحي المذكور في بداية هذا البيان
house .( 

 
) 1( على  عبر نظام إخباري موجز يعملتعاونها مع اإلعالم العالميستعزز المنظمة من : التعاون مع اإلعالم العالمي*

 .تطبيق برنامج إدارة األزمات السابق ذكره بفاعليه) 2(تشجيع الموارد السياحية الحديثة النشاة أو الخاضعة للتعميم و
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  كلمة أخيرة
  السعي نحو إمكانات غير المحدودة لقطاع السياحة 

_________________________________________________________________________  
  
منظمةً دولية  المخطط ذي المسارات األربعة الذي طُرح  سابقاً هو برنامجي المقترح لجعل منظمة السياحة العالمية إن

وتتضمن الخطط نظاماً مزودا بنقاط الفحص والمراجعة للتأكد . حديثة من الطراز العالمي ذات أهداف واضحة ومحددة
  : بلة  للقياس حقيقة من تحقيق أعلى درجات التنفيذ  وأفضل النتائج القا

تشجيع المزيد من الدول على االنضمام الي المنظمة بحيث يقارب عدد الدول األعضاء فيها عدد الدول في *
  منظمة األمم المتحدة؛

 تطوير وابتكار السبل  للتعامل مع القضايا العالمية مثل األهداف اإلنمائية لأللفية والقضايا البيئية؛*
 ؛2020لرؤى السياحية إنشاء مؤسسة لتنفيذ ا*
تحسين الخدمات لجميع الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين للمنظمة من خالل إيجاد توازن في التنمية وتحقيق *

 .الرخاء المشترك
 

وفي أثناء اتخاذي لمجموعة اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه الخطط والرؤى فإن المفهوم األساسي الذي أركز عليه في 
إن السياحة وال شك رابط أساسي، وإذا تم ".  التواصل" وصفه على أحسن وجه بكلمة واحدة هي خطتي هذه يمكن 

إن دمج السياحة مع الثقافة والفنون والرياضة بل . ربطها بقطاعات أخرى فإنه يصبح بإمكاننا توسيع حدود السياحة
 جزء من فلسفتي الشخصية التي نميتها على وحتى الدين ووسائل اإلعالم يعني إمكانية خلق قيم كبيرة حقاً وهذا أيضاً

مدار سنوات من الخبرة في مجال السياحة، فقد أتيح لي على مدار الثالثين عاماً الماضية فرصة الحصول على خبرة 
واسعة مستفيضة كمستشار وعامل في نطاق السياحة، وليس ضمن هذا المجال فحسب بل في مجاالت الثقافة والفن 

كما كان لي خبرة كبيرة على أعلى المستويات في صناعة القرارات بوصفي نائب وزير . واإلعالموالرياضة والشباب 
  . المدير التنفيذي لمنظمة السياحة الكورية/الثقافة والسياحة السابق ورئيس مجلس اإلدارة

  
احدة فقط وصخرة، إذا وأنا أعتقد بأن شجرة و. اإلمكانات الالمتناهية للسياحةلقد شهدت خالل سنوات خبرتي الطويلة 

يمكن . امتلكها شعب محب ومثابر ذو طاقة، فإن بإمكانه أن يوظف هذه اإلمكانات الزهيدة لتصبح موارد سياحية متنامية
ألي شيء عادي أن يصبح ثروة متميزة إذا تم ربطه بالسياحة وبالتالي فأنا أعتقد أن قطاع السياحة يوفر لكل دولة 

إن هذا هو الهدف الرئيسي للرؤية التي أحملها وأنا أتقدم ألعلن ترشيحي .بالنمو واالزدهارإمكانات واعدة ال حصر لها 
 بما أملكه من خبرة شخصية ومهنية كفرد نشأ في –لمنصب األمين العام لمنظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية، وسأقوم 

الرؤى والخطط المتوازنة لكل  بتطبيق – واحداً دولة قطعت شوطاً صعباً من الفقر إلى الرفاه في مدة ال تتجاوز جيالً
 حالم وواقعيإنني شخص . وسأعمل ألكون بمثابة الجسر الرابط بينهما. دولة عضو من الدول النامية والدول المتقدمة

أن ، وأعتقد الحوار الدولي و جهد الفريقفي نفس الوقت، مفكر ومنفذ، أؤمن بقيمة الجهد الفردي ولكني أثق أكثر بقوة 
  .هذه هي الميزات التي نحتاجها لقيادة منظمة هامة كمنظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية

  
هذه الصفات الشخصية، إلى جانب الخطط الخاصة التي أوردتها في هذا البيان وحبي لعملي وما أفعله 

ن قائد مرحلة التطوير سأكو: أقطعهوتصميمي وعزيمتي على تحقيق ما خططت لتحقيقه هي كلها أسس التعهد الذي 
  .القادمة لمنظمة السياحة العالمية وسأعمل على تحويلها إلى منظمة متقدمة نفخر بها جميعاً

  
  .شكرا لكم
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  طالب الرفاعيترشيح السيد 

  يةردنبناء على اقتراح الحكومة األ
  

 
 

  
  الصفحة              الوثيقة

  

  31                             السيرة الذاتية    -أوال 

  

        33              بيان النوايا السياسية واإلدارية    -ثانيا 

  

  

الترجمة إلى العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية قامت بها منظمة السياحة . المرشح قدم النسخة األصلية باإلنكليزية

  .العالمية
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  سيرة ذاتية
  سيرة ذاتية مختصرة  - ألف 

  

مين العام لمنظمة السياحة العالمية، وهو يشغل هذا المنصب منذ شهر السيد طالب الرفاعي هو حاليا نائب األ •

 .2006فبراير /شباط
 
قبل توليه هذه الوظيفة، عمل خالل ثالث سنوات متتالية كمساعد لألمين العام لمنظمة العمل الدولية، حيث شملت  •

أسواق العمل وسياسات العمالة، مهامه اإلشراف العام على تطبيق مقاييس العمل الدولية، وتقديم المشورة بشأن 

 .السيما في إقليم الشرق األوسط

  

أوال، كوزير . ، عدة حقائب وزارية في حكومة األردن2003-1999تولى السيد طالب الرفاعي، في الفترة  •

للتخطيط والتعاون الدولي، حيث أشرف على البرنامج اإلنمائي األردني وعلى العالقات الثنائية والمتعددة 

انتقل بعد ذلك إلى وزارة اإلعالم ليهتم بوسائط اإلعالم العامة، حيث .  مع البلدان والوكاالت المانحةاألطراف

 .، توسعت مهامه لتشمل وزارة السياحة واآلثار2001وفي عام . أعاد هيكلة شبكة التلفزيون األردني

  

أردني لآلثار في مدينة بترا خالل واليته كوزير للسياحة واآلثار، أنشأ السيد طالب الرفاعي أول منتزه  •

ووضع عدة مخططات كبرى في جرش، والبحر الميت، ووادي . التاريخية، بالتعاون مع اليونسكو والبنك الدولي

وكوزير للسياحة، تبوأ أيضا منصب رئيس هيئة تنشيط السياحة األردنية، ورئيس مدرسة عمون للتعليم . رم

 .ابه رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، تم انتخ2001وفي عام . السياحي والفندقي

  

خالل السنوات الثالث التي سبقت عمله في مجلس الوزراء األردني، شغل منصب المدير العام لمصانع شركة  •

وخالل .  أالف عامل4اإلسمنت األردنية، وهي إحدى أكبر شركات المساهمة العامة في األردن، وفيها أكثر من 

في إدارة أول مشروع كبير للخصخصة وإعادة الهيكلة في األردن، عن طريق اإلتفاق مع شركة واليته، نجح 

 .، حيث واصل مهامه كمدير عام في ظل الفارج1998الفارج الفرنسية لإلسمنت، عام 

  

واستراتيجيات التجارة ، شارك السيد طالب الرفاعي بنشاط في وضع السياسات 1997 وعام 1993بين عام  •

 أوال، بصفته مديرا للبعثة اإلقتصادية األردنية إلى الواليات المتحدة األمريكية، ومقرها في واشنطن ار،واإلستثم

، كمدير عام للمؤسسة 1995ثم، في . العاصمة، لتشجيع التجارة واإلستثمار والعالقات اإلقتصادية بين البلدين

يذ السياسات الرامية إلى اجتذاب اإلستثمار عن وضع وتنفالجديدة لتشجيع اإلستثمار في األردن، وهي مسؤولة 

 .المباشر الخارجي إلى األردن

  

، عمل في مجال البحوث والتعليم وممارسة الهندسة المعمارية والتصميم الحضري في 1993-1973في الفترة  •

م بالتدريس وعمل أستاذا في الهندسة المعمارية في جامعة األردن، وقا. األردن وفي الواليات المتحدة األمريكية

وكمهندس معماري، فاز بعدة مباريات . في عدة دورات في جامعة بنسلفانيا، شيكاغو، وفي جامعة كمبريدج

 .دولية، وأشرف على مشاريع عديدة، السيما في مجال إعادة تأهيل المراكز الحضرية القديمة
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 ،1983 عام لفانيا، فيالدلفيا، حائز على دكتوراه في التصميم الحضري والتخطيط اإلقليمي من جامعة بنسهو •

وكان قد نال شهادة . 1979، عام وعلى ماجستير في الهندسة المعمارية من معهد إيلينويز للتكنولوجيا، شيكاغو

 .1973بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة عام 
 
وتقلد عدة أوسمة . طاق واسعسافر وحاضر على ن. 1984السيد طالب الرفاعي مواطن أردني، من مواليد عام  •

مميزة، أبرزها الكوكب، وهو أعلى وسام يمنحه األردن للخدمة العامة، باإلضافة إلى عدة أوسمة من فرنسا 

 .وإيطاليا وبلدان أخرى

  

  خبرته وقدراته  - باء 

  

ت وفي جعبته أيضا مؤهال. للسيد طالب الرفاعي تجربة سياسية هامة وخبرة تقنية أهم في ميدان السياحة •

 .اقتصادية وإدارية وأكاديمية مميزة، فضال عن تمرسه بالعمل في المنظمات الدولية
 
وأثبت قدرة . إلحداث تغيير ذي جدوى ما ال بد منه ،التوافق وعلى اإلصالحركز، طوال تجربته المهنية، على  •

تهم في واضحة على استحضار أفكار جديدة، وعلى العمل عن كثب مع اآلخرين، من أجل ضمان مشارك

اإلصالح على نحو مستدام؛ كما حدث، خصوصا، في إعادة هيكلة شبكة التلفزيون األردني، وخصخصة شركة 

 .اإلسمنت األردنية، ونفخ روح جديدة في منظمة السياحة العالمية

  

مين اكتسب السيد طالب الرفاعي خالل عمله في السنوات الثالث الماضية في منظمة السياحة العالمية، كنائب لأل •

وهو يعتبر مرشحا قويا يتمتع بما يلزم . العام، خبرة قيمة أعطته فكرة ثاقبة عن احتياجات المنظمة وعن آفاقها

من مهارة وتجربة وخبرة، فضال عن قدرته على إدخال التعديالت واإلصالحات التي تحتاجها منظمة السياحة 

 .العالمية

  

************  
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  ةبيان النوايا السياسية واإلداري
  

  التقدم ال يكمن في النهوض بما هو قائم،"

  ."بل في موافاة ما هو قادم

  جبران خليل جبران                                                                         

  السياحة عند منعطف  -ألف 
  

قتصادات الوطنية وفي السياحة اليوم أصبحت ظاهرة عالمية مركزية هامة، تساهم بشكل أساسي في رفد اإل )1

، وتجاوزت إيرادات السياحة 2008 مليون شخص عبروا الحدود الدولية في عام 900أكثر من . تحفيز النمو والتنمية

في العقود القليلة الماضية، حققت صناعة السياحة إنجازات هامة في كفالة نمو مستدام . العالمية التريليون دوالر أمريكي

واكب هذه اإلنجازات وعي .  المقاييس والجودة، ومستويات أعلى للقدرة التنافسية واإلبتكاروسليم، وتحسن متواصل في

وأصبحت ضرورة الموازنة بين تحديات األسواق على المدى القصير ومبادئ . متزايد والتزام بمبادئ اإلستدامة

ويدا بيد، تطور . ية الوطنية والعالميةاإلستدامة على المدى الطويل جزءا ال يتجزأ من السياسات واإلستراتيجيات السياح

 .نمو السياحة مع تطور اإلستدامة، إدراكا لكل منهما بارتباطه باآلخر
 
ومع تحقق هذه اإلنجازات، عانت صناعة السياحة من عدة نكسات، وواجهت أزمات حادة، منها الطبيعية ومنها  )2

سياحة مرونة متميزة، واستعادت مكانتها دائما وعلى الرغم من هذه المصاعب، أظهرت ال. ما هو من صنع اإلنسان

وأصبحت المرونة والقدرة على استعادة العافية، في الواقع، سمة أساسية من سمات هذه . بمزيد من القوة والمناعة

هناك واقع اقتصادي جديد ومتسارع برز ليشكل . أما اليوم، فكل اإلنجازات الماضية تخضع المتحان عسير. القطاع

ضرورة تخفيف حدة الفقر، معالجة تغير : وجه نظام السوق العالمي، لتتفاقم معه التحديات العالمية المزمنةتحديا في 

المناخ، توفير األمن والصحة والغذاء والطاقة، وغيرها من تحديات أخرى عديدة تم تحديدها في األهداف اإلنمائية 

 .الواقع الجديدوال شك في أن السفر والسياحة سوف يتأثران بهذا . لأللفية

  

منظمة السياحة العالمية، بوصفها المنظمة الرائدة في مجال السياحة العالمية، هي اليوم في موقع فريد يمكنها  )3

من تقديم الدعم إلى الدول األعضاء ومساعدتها في إدارة الدفة في هذه األوقات العصيبة، دون أن تفقد رؤيتها لهذه 

وواضح أن هذه هي المسؤولية التي يجب أن تبقى على عاتق منظمة السياحة  .التحديات من منظور المدى البعيد

ال بل يجب على المنظمة أن . العالمية، والتي يجب على المنظمة أن تبقى ملتزمة بها، السيما عند هذا المنعطف الهام

 . يزال ماثالتواصل إبراز أهمية السياحة في البرامج اإلنمائية العالمية والوطنية الحالية، وهو تحد ال

  

مع البناء على دعائم اإلنجازات الهامة والمتينة التي حققت حتى اآلن، واإلضطالع بسرعة وجرأة في مواجهة  )4

 .التحديات الراهنة والمستقبلة، آن األوان اليوم لمنظمة السياحة العالمية كي تعيد تثبيت مهمتها بكل وضوح

  

  منظمة السياحة العالمية ورياح التغيير  -باء 
  

قطعت منظمة السياحة العالمية شأوا بعيدا منذ إنشاء سلفها، اإلتحاد الدولي لمنظمات السياحة الرسمية  )5

)IUOTO( دخلت المنظمة، بصفتها الجديدة كمنظمة حكومية دولية، في عصر جديد، 1975ففي عام .  عاما60، قبل 
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. خيران، دون شك، أهم العقود في عمر المنظمةوكان العقدان األ. تقدم دعما هاما لقطاع السياح في دولها األعضاء

  .فطرأت زيادة كبيرة على عضويتها، وتوسعت خدماتها، وتم اإلعتراف بوضوح بدورها الرائد في مجال السياحة
 
 : تحققت في العقدين األخيرين، ال بد من إبرازهاخمسة إنجازات هامة )6
  

فر األداة األهم لقياس أثر السياحة في ، وهو يو1999 الذي بدأ إعداده في حساب السياحة الفرعي -1

  اإلقتصادات الوطنية؛

، وهي تعتبر 2001، التي أيدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في المدونة العالمية آلداب السياحة -2

الوثيقة األساسية إلعادة تعريف مصطلح السياحة، ولجعل ممارسة السياحة تتماشى مع كافة القيم 

 لدولية؛والقواعد األخالقية ا

، وهي تمثل 2002التي أطلقت عام  (ST-EP)مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  -3

جادة للربط بين أثر السياحة وتحسين الظروف المعيشية اإلجتماعية أول محاولة عملية 

 واإلقتصادية لعامة الناس؛

تخصصة تنتمي وكالة م تحولت إلى [UNWTO] للسياحة العالمية ]األمم المتحدة[منظمة  -4

، األمر الذي مثل اعترافا واضحا بالسياحة كعنصر 2003 في عام انتماء كامال إلى األمم المتحدة

 جوهري متكامل في جدول األعمال اإلنمائي العالمي؛

يبقى اإلنجاز األهم كامنا في واقع أن منظمة السياحة العالمية قد ثبتت بشكل راسخ مع كل ذلك،  -5

 التي يعتَرف بها وينظَر إليها بامتياز المنظمةفهي . ية في قطاع السياحةصفتها التمثيلية الدول

  .الستكشاف اآلفاق وإدارة الدفة في قطاع السياحة
  

أن تستكشف مكامن قواها، وتعزز إنجازاتها، وتعترف بتقصيرها، لكن، في هذا الظرف، يتعين على المنظمة  )7

هذه التحديات التي تواجه المنظمة اليوم تمليها . رابات الراهنة في زمن اإلضطوتواجه ما يمثل أمامها من تحديات

وهي تحديات تتعاظم أيضا بفعل التغييرات الملحة . تطورات متسارعة تغير قطاع السياحة ، كما تغير العالم من حوله

 .الالزمة داخل المنظمة ذاتها
 
 .إنه بالفعل زمن التغيير )8
  

  قُدماََالطريق   -جيم 
 
 منظمة السياحة العالمية وأهدافها مَبَينة بشكل واضح في نظامها األساسي، فإنه غالبا ما يطرح لئن كانت والية )9

ال تزال هناك حاجة لصياغة تعريف ومفهوم واضح ومشترك، بين ". ما الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية؟: "السؤال

ى هذا األمر أهمية خاصة، ألن تعاظم شأن المنظمة ولقد اكتس. كافة أصحاب العالقة، لرسالة منظمة السياحة العالمية

فاالدور المركزي الذي يتوجب بقاؤه . وازدياد عدد أعضائها قد أديا إلى تعاظم ما يتوقعه منها من لهم عالقة معها

ة  أعضاء المنظمة في تحقيق مجموعة من األهداف العالميودعم قطاع السياحة بأسره قيادةلمنظمة السياحة العالمية هو 

تحديد أهداف استراتيجية واضحة نتوافق عليها وبالتالي، من األهمية بمكان . واإلقليمية والوطنية المتفق عليها بوضوح

 .ونمضي بها قدما
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أقترح ثالثة أهداف استراتيجية واضحة، يجب الموازنة بينها في البحث لدى صياغة أجندة المنظمة للمستقبل،  )10

 :والتحقيق

  

 القدرة التنافسية: 1الهدف اإلستراتيجي  

 اإلستدامة: 2الهدف اإلستراتيجي  

  اتالشراك: 3الهدف اإلستراتيجي  

  

على منظمة السياحة العالمية أن تكفل .  التي تؤدي إلى نمو سليم يجب أن تظل هدفا واضحاالقدرة التنافسية )11

والسياسات الحكومية، . ياحةاإلبتكار وتطوير المنتجات وإدارة المقاصد في الس، فضال عن المقاييس والجودةتطور 

 المصممة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية هي من المجاالت التي ينبغي للمنظمة أن تواصل والقوانين، وبناء القدرات

 يجب مواصلة تطويرها أيضا واألدوات اإلحصائية، واستطالع األسواق، وأفضل الممارسات. تعزيزها وتوسيعها

وكل العناصر التي تؤدي إلى تعزيز قدرة األسواق العامة على المنافسة . بمزيد من اإلنتظاموتجميعها وتحليلها وتعميمها 

 .في السياحة وعلى تحقيق مزيد من المكاسب للدول األعضاء ينبغي أن تكون جزءا من هذا الهدف اإلستراتيجي
 

حقيق أهداف إنمائية يتم  تكفل مساهمة السياسات والممارسات واإلجراءات على المدى القصير في تاإلستدامة )12

وينبغي لمنظمة السياحة العالمية أن تظل الهيئة الدولية التي تكفل كون . اإلتفاق عليها لتكون سليمة وطويلة األمد

السياسات العالمية والوطنية في قطاع السياحة جزءا ال يتجزأ من جدول األعمال العالمي للتنمية المستدامة، كما هو 

الهيئة التي تضع المقاييس للقضايا األخالقية ذات الصلة بالتنمية ويجب أن تظل . نمائية لأللفيةمحدد في األهداف اإل

وينبغي للمنظمة أيضا أن تعزز قدرتها على تصدر المسيرة وتقديم الدعم في . اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والبيئية

وتخفيف حدة الفقر، وإيجاد فرص العمل، ، )ع البيولوجيالسيما بالنسبة لتغير المناخ والتنو (حماية البيئةمجاالت 

فالهدف العام المتمثل بالسياحة المستدامة يجب أن . وإثراء الثقافة، وإحالل السالم والتكافؤ اإلجتماعي واإلقتصادي

 .يكون في صلب مهام المنظمة

  

وال يمكن . ستدامة في القطاع بين كافة أصحاب العالقة في السياحة ال بد منها من أجل النمو واإلالشراكات )13

لمنظمة السياحة العالمية، بصفتها منظمة حكومية دولية، أن تساهم بصورة جدية في تحقيق أي هدف دون العمل مع 

ولئن كانت الحكومات الجهة الرئيسية التي تضع السياسات والقوانين، فإن القطاع . كافة أصحاب العالقة ودون إشراكهم

فهيئات السياحة الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز . سي لنمو صناعة السياحةالخاص هو المحرك الرئي

البحوث والتعليم، فضال عن الجمعيات المهنية، هي أيضا من أصحاب العالقة، وبدونها ال يمكن أن يتحقق النمو السليم 

أن تضم جهودها إلى جهود سائر ويجب على المنظمة أيضا، لكونها جزء من منظومة األمم المتحدة، . واإلستدامة

بناء . المنظمات الدولية، للمساهمة في والية المنظومة وفي بلوغ غاياتها، السيما تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 والتوافق، فضال عن توفير قاعدة للعمل والملكية المشتركة، هذه كلها أصبحت أهدافا هامة للمساهمة في الشراكات

 .تنافسية وتحقيق اإلستدامةالنهوض بالقدرة ال

  

. األهداف اإلستراتيجية الثالثة التي أقترحها ينبغي أن تكون القاعدة التي تُبنى عليها نوايا العمل وتعَزز وتعَمم )14

 .وبالتالي، فإن جدول أعمال منظمة السياحة العالمية سوف يقوم على أسس هذه األهداف الثالثة
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  خطة ألربع سنوات  -دال 
  

، تفحصت بعناية كل العناصر التي يجب معالجتها لتمكين المنظمة من المضي  ألربع سنواتخطةلدى وضع  )15

 : يقوم على ما يأتيجدول أعمال يتألف من سبع نقاطالخطة المقترحة هي عبارة عن . قدما في مهمتها
  

 العضوية 

 الشراكات 

 اإلدارة السليمة 
  

ا، أعتقد أن جدول األعمال هذا يمثل الهيكل العام لخطة ومع أنه سوف يتعين تفصيل الخطط واألهداف المحددة الحق

  .عمل شاملة وعملية للسنوات األربع القادمة

  

  العضوية
  

  تأكيد الجدوى وتعزيز العضوية  - أوال 
 

على الرغم من أن منظمة السياحة العالمية أصبحت معروفة على نطاق واسع على أنها في صدارة قطاع  )16

فالة توضيح وتبيان ما يضفيه ذلك من قيمة تعود بالنفع على أعضاء المنظمة ومن أهمية السياحة، ال تزال ثمة حاجة لك

 ذات ويجب على المنظمة أن تكون. للدول األعضاء أولويات تختلف باختالف مراحلها اإلنمائية. يكتسبها برنامج عملها

نظرا ألن الوضع العالمي الصعب وتعاظم هذا أحد التحديات الكبرى، . ، وأال تهمل أيا من أعضائهاقيمة وأهمية للجميع

ما شأن المنظمة قد أديا إلى زيادة التوقعات، ما أسفر عن مؤشرات لهموم مشروعة لدى بعض الدول األعضاء بشأن 

  .للعضوية في منظمة السياحة العالمية من جدوى ومن قيمة مضافة
 

ل السنوات العشرين الماضية، فإن أكبر وعلى الرغم من أنه يجب على المنظمة أن تفتخر بتوسع عضويتها خال )17

وهذا ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق . بتعزيز عضويتها وتأكيد جدواها وأهميتها للدول األعضاءتحد أمامها يتمثل 

التوصل إلى فهم واضح ودقيق الحتياجات وأولويات مختلف الدول األعضاء، وتكييف جدول أعمال المنظمة وخطط 

لهذه الغاية، سوف أقوم بإصدار تحليل دوري وتصنيف للخصوصيات اإلقليمية، وسوف . ألولوياتعملها لمواكبة هذه ا

 .أقوم بانتظام برصد وتحديث هذه الخصوصيات
  

  توسيع العضوية والتمثيل  -ثانيا 
  

وهذا إنجاز هام، إذا قورن بعضويتها .  دولة إلى عضويتها154بوصفها منظمة حكومية دولية، تضم المنظمة  )18

، إذ أن بعض البلدان الهامة والمقاصد السياحية الكبرى، السيما في أوروبا وأمريكا المهمة لم تكتمللكن .  سنة20قبل 

وال بد من اعتماد نهج جديد وخالق الجتذاب هذه البلدان، وللحرص على أن تمثل . الشمالية، ال تزال خارج المنظمة

 .المنظمة المجتمع السياحي الدولي بأسره
 

وصار .  بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية أنشأت هياكل مختلفة إلدارات السياحة الوطنية التي لديهاالعديد من )19

وال بد من نهج جديد يحرص . يتوجب على منظمة السياحة العالمية أن تفهم هذه التطورات وأن تتكيف مع هذا الواقع
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وسوف أصدر خطة . دوى العضوية وقيمتهاعلى أن تتمكن هذه البلدان من اإلنضمام إلى المنظمة وعلى أن ترى ج

. مفصلة لتحديد المرشحين المحتملين وكيفية اجتذابهم، فضال عن تحديد الخطوات والجدول الزمني الالزم لكل حالة

ينبغي تحديد اإلطار الزمني للسنوات األربع القادمة كهدف واضح النضمام البلدان والمقاصد الهامة إلى عضوية 

 .المنظمة
  

  تالشراكا
  

  توطيد اإلندماج في منظومة األمم المتحدة واألجندة اإلنمائية العالمية  -ثالثا 
  

وكانت قبل ذلك قد . 2003منظمة السياحة العالمية تحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة في عام  )20

وكالة متخصصة ذات والية ومع أن المنظمة اليوم . أقامت روابط هامة وعديدة مع المنظومة ومع منظمات دولية عديدة

. حديثة العهد وصغيرة وغير معروفة كثيرامتداخلة مع منظمات عالمية أخرى، فإنها ال تزال تعتبر منظمة دولية 

 .ومستوى اندماجها وتعاونها مع منظومة األمم المتحدة ال يزال متواضعا
 

كاء عالميين وإقليميين آخرين، ليس وإن التحدي األساسي هو التوصل إلى مزيد من اإلندماج والمشاركة مع شر )21

فقط لمعالجة األولويات المباشرة لإلستدامة السياحية، بل أيضا للتوعية بالمساهمات المحتملة للسياحة في األجندة العالمية 

 :ويتوجب، بصورة خاصة، بذل المزيد من الجهود للربط بين السياحة وثالثة تحديات عالمية كبرى. للتنمية المستدامة
  

   الفقر-1

   العمالة-2

   تغير المناخ-3
  

بالطاقة واألمن والحفاظ على ويتوجب على المنظمة أيضا أن تحرص على ارتباط السياحة بالتحديات العالمية المتمثلة 

، بحقوق اإلنسانوينبغي لها، باإلضافة، أن تضع هيكال واضحا ومتينا لبرامجها ذات الصلة . الثقافات وعلى البيئة

 .بالمرأة والطفلعلق منها السيما ما يت
  

. أجندة التنمية ألفريقياوفي هذا السياق، من األهمية التشديد على أن األمم المتحدة قد علقت أهمية خاصة على  )22

برنامجها الخاص  وسوف أكون حريصا على مشاركة المنظمة في تحقيق هذا الهدف العالمي الهام، وعلى تعزيز

ع السياحة المستدامة والقضاء على الفقر، باإلفادة من مكانتها الدولية المكتسبة بأفريقيا، فضال عن مبادرات ومشاري

 .إلقامة شراكات مجدية مع منظمات دولية وإقليمية كبرى
  

  تحويل هيكل األعضاء المنتسبين إلى هيئة تتمتع بمزيد من الجدوى والفعالية  -رابعا 
  

 والحكومية الدولية، لكونها تضم أعضاء غير حكوميين منظمة السياحة العالمية فريدة بين المنظمات الدولية )23

ومنذ تأسيس المنظمة، اعتُبِر األعضاء غير الحكوميين، السيما من ينتمي منهم إلى القطاع الخاص، . كأعضاء منتسبين

دور ولقد قطع هذا الهيكل شوطا طويال، لكنه بدأ حاليا يظهر حاجة إلى التوضيح من حيث . جزءا ال يتجزأ من هيكلها

فهيكل األعضاء المنتسبين يجب أن يكتسب مزيدا من الجدوى ومن القدرة التمثيلية، إذا . األعضاء المنتسبين في المنظمة

 .أريَد له أن يؤدي بفعالية الدور الذي يتوقع منه
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. العامالمنتسبون، من حيث المبدأ، ينبغي أن يكونوا أعضاء نشطين يناقشون كل القضايا مع شركائهم في القطاع  )24

غير أن ذلك يحتم على . وينبغي أن تكون منظمة السياحة العالمية المحفل الذي يدور فيه هذا النقاش الهام وهذا التفاعل

الممثلين الحقيقيين ألصحاب العالقة غير "إلى مفهوم " النادي الموسع"األعضاء المنتسبين اإلنتقال من مفهوم 

ع الروابط لتشمل منظمات هامة أخرى تؤدي أدوارا مماثلة خارج منظمة وقد يؤدي ذلك أيضا إلى توسي". الحكوميين

 .السياحة العالمية
  

سوف أقوم بإجراء مراجعة أساسية لدور األعضاء المنتسبين ولهيكلهم، وللممارسات واإلجراءات التي تمكنهم  )25

تسبين الحاليين، ومع وسوف يتم ذلك بالتشاور مع الدول األعضاء، واألعضاء المن. من العمل بفعالية وجدوى

 .الشركاء الرئيسيين خارج المنظمة
  

  اإلدارة السليمة
  

  زيادة الموارد وإمكانات التمويل  -اخامس
  

ولقد تمكنت لغاية اآلن من . تعتمد منظمة السياحة العالمية أساسا على اشتراكات دولها األعضاء لتمويل أعمالها )26

أما اليوم، فثمة حاجة للتفكير بما يختلف عن نموذج . ردها المحدودةالعمل وأداء مهامها على نحو معقول في إطار موا

فالمنظمة سوف تكون مدعوة للقيام بالمزيد، وللدخول في مجاالت جديدة، وألن تصبح أكثر فعالية في . التمويل القائم

 اإلستمرار كممول وفي نفس الوقت، قد تطرأ صعوبات على قدرة الدول األعضاء على. تقديم الدعم والنتائج ألعضائها

وبالتالي، يتعين على المنظمة أن تتجه نحو صيغ تمويل جديدة . وحيد للمنظمة، نظرا للمصاعب اإلقتصادية الراهنة

وخالقة يضطلع فيها شركاء غير حكوميين، السيما من القطاع الخاص، وأن تتشارك مع منظمات دولية وحكومية 

ب استخدام ما تتسم به صناعة السياحة من طبيعة فريدة وطابع ديناميكي ويتوج. أخرى، لإلفادة من مواردها المحدودة

 .لتعظيم موارد المنظمة وقدرتها على زيادة فعاليتها وتوسيع نطاقها
 

. مقارنة بمنظمات دولية أخرى، لمنظمة السياحة العالمية نسبة متواضعة من اإلشتراكات الطوعية في ميزانيتها )27

. لحشد المواردواحد من أهم التحديات الماثلة أمامنا يتمثل ببذل جهد جدي . جب تحسينههذا الوضع يمكن تحسينه، بل ي

وإني ألعتزم . وال بد من بذل جهد خاص لإلفادة من إمكانات التمويل الهامة لدى المنظمات الدولية والمتعددة األطراف

 . ألربع سنوات من أجل حشد المواردإنشاء وحدة متفرغة داخل األمانة، أكلفها بهذه المسؤولية وبمهمة وضع خطة
  

ومن األهمية بمكان، في هذا الصدد، التشديد على أنه يجب على منظمة السياحة العالمية، بوصفها منظمة  )28

فهذه الصيغ يجب أن تتماشى . حكومية دولية وجزءا من منظومة األمم المتحدة، أن تقَِيم بعناية أية صيغ جديدة للتمويل

وإن تعزيز إمكانات التمويل يجب أال يستند إلى صيغ جاهزة مسبقا، . لمنظمة ومع مبادئها وأهدافهامع الطبيعة الخاصة ل

 .بل إلى التوافق على قاعدة واسعة؛ وهذه مهمة أعتزم أن أقوم بها بسرعة وفعالية
  

  التفاعل مع الدول األعضاء   -سادسا 
  

لكن . رتها تقع على عاتق أمانة مكرسة لهذه المهمةإدا.  دولة154منظمة السياحة العالمية هي مؤسسة تنتمي إلى  )29

الطبيعة الخاصة للعالقة التي تطورت مع مر السنين بين األمانة والدول األعضاء ربما نتج عنها اعتماد مفرط على 

 ينطوي وقد يبدو أن هذا برهان على فعالية األمانة، لكن األمر في الواقع. األمانة في تحديد األهداف وإدارة دفة األمور

 . لديهاالملكية الدول األعضاء، ما يعني أيضا احتمال المس بشعور التفاعل مععلى خطر يتمثل بالحد من 
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ومن األهمية بمكان في هذا المنعطف في تاريخ المنظمة إعادة التأكيد على الشعور األساسي بالتفاعل مع الدول  )30

جراءات ذات الصلة بطريقة اجتماع مختلف أجهزة المنظمة، وأنا عازم على القيام بمراجعة للممارسات واإل. األعضاء

 في المناقشات التفاعل والغاية من ذلك هي التشجيع على مزيد من .وبطريقة عملها، وبدور األمانة في هذه العمليات

.والمقررات ذات الصلة بقضايا السياسات، وبجدول األعمال، وبالمبادرات الجديدة

حجم، ال وجود مباشرا لها في الميدان، يزيد من صعوبة التفاعل مع الدول األعضاء وإن كون األمانة صغيرة ال )31

وقدرة الممثليات اإلقليمية في المقر محدودة بالنسبة لسبل التفاعل مع الدول األعضاء، ما . في خطط المنظمة وأعمالها

لقضايا، سوف أتقدم باقتراح جديد ولمعالجة هذه ا. يؤثر بدوره على قدرتها على أن تعكس بدقة أولويات هذه الدول

إلنشاء شبكة من المنسقين في الميدان، تشترك الدول األعضاء مع األمانة في اختيارهم، لكفالة وجود تفاعل مستمر 

 .مع الدول األعضاء

   والشفافيةوالكفاءةإلتزام باإلدارة السليمة   - سابعا 

تتكيف وتتماشى مع ما لألمم المتحدة، مدعوة ألن منظمة السياحة العالمية، بوصفها وكالة متخصصة تابعة  )32

وال بد من التقيد بوضوح بالمبادئ العامة لإلدارة . تفرضه األمم المتحدة من مدونات، وممارسات، وقواعد، ونظم

وبدون الوقوع في محظور البيروقراطية المفرطة، أو فقدان مزايا . السليمة المتبعة في مقاييس هذه المنظومة الدولية

اإلدارة مرونة التي تتمتع بها المنظمات الصغيرة، ينبغي للمنظمة أن تسرع في تكييف ممارساتها لتتماشى مع مبادئ ال

وهذه المبادئ هامة ليس إلدارة المنظمة الداخلية فحسب، بل أيضا . السليمة، والشفافية، والمبادئ األخالقية الرفيعة

.لمصلحة عالقتها مع الدول األعضاء

أضيفت دوائر ووحدات، أو ألغيت وفقا . عمل وفقا لهيكل تنظيمي تم تطويره شيئا فشيئا مع مرور الوقتاألمانة ت )33

وعلى الرغم من بعض المحاوالت الجادة التي بذلت في السنوات القليلة الماضية إلعادة النظر في هيكل . لإلحتياجات

 في األدوار والمسؤوليات، وهو بحاجة إلى هيكلة أوضح األمانة، فإن النموذج التنظيمي الحالي ال يزال يعاني من تداخل

واألهم من ذلك هو أن الهيكل التنظيمي يجب أن يتماشى مع األهداف اإلستراتيجية للمنظمة ويجب . لهرمه التنظيمي

.أن يعمل موَحدا لمزيد من الكفاءة

النموذج القائم يرتكز بشكل مفرط ونظرا لصغر حجم األمانة نسبيا، ولنمط اإلدارة الذي ينطوي عليه ذلك، فإن  )34

، للحد من اإلعتماد المفرط على األمين فريق اإلدارةوينبغي إلعادة هيكلة األمانة أن تعزز مفهوم . على األمين العام

األهداف وسوف أقوم بوضع خطة مفصلة إلعادة هيكلة األمانة على نحو يتماشى مع . العام في نموذج اإلدارة العملية

، حيث يعهد بكل هدف استراتيجي إلى مدير تنفيذي رفيع )القدرة التنافسية، واإلستدامة، والشراكة( الثالثة اإلستراتيجية

وسوف يتعين على . فريق اإلدارة العليامع األمين العام ونائب األمين العام، يشكل هؤالء المدراء التنفيذيون . المستوى

.إلقليمي والجنساني الذي يتوقع من أي منظمة دوليةفريق اإلدارة العليا أن يراعي بعناية التوازن ا

وسوف . اإلدارة السليمة تتطلب أيضا ترشيدا إضافيا لإلنفاق في الحد من تكلفة الموظفين في الميزانية العامة )35

وسوف توضع أيضا أهداف أخرى . أضع أهدافا محددة في هذا المجال، أحاَسب على تحقيقها في غضون آجال محددة

.لقضايا الجنسانية وبالتوازن الجغرافي، ضمن أجندة اإلدارة السليمةتتعلق با
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وإني، إذ أدرك تمام اإلدراك ما تمتلكه منظمة السياحة العالمية من عناصر قوة وما يعتريها  )36

 :من مظاهر ضعف، سوف أقوم بالتغيير المبني على المعرفة والتجربة، من خالل

 األفكار الخالقة، 

 بناء التوافق، 

 ل الدؤوب،العم 

.واإلجراءات الجريئة والحاسمة 

.2013-2010وإني ألتعهد بتحقيق هذه األجندة ذات النقاط السبع في الفترة 
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  مرفق

النتخاب األمين العام للمنظمة ةريتذكير بالقواعد واإلجراءات السا
)1020 – 1320(  

  نصوص النظام األساسي والنظام الداخلي    -أوال 

 من النظام األساسي22المادة   )أ 

بناء على توصية المجلس، يعين األمين العام بأغلبية ثلثي األعضاء الفاعلين الحاضرين والمصوتين في "

  ."ويكون تعيينه قابال للتجديد. معية، لوالية تدوم أربع سنواتالج

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي29المادة   )ب 

.يوصي المجلس إلى الجمعية بمرشح لمنصب األمين العام" )1

. يعقدها المجلسمغلقةتصاغ التوصية في جلسة  )2

وإذا لم يحصل أي مرشح . والمصوتينتصدر التوصية عن األغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين  )3

 إذا اقتضى األمر، ، اإلقتراع مرة ثانية، بل كل المرات الضروريةيجريعلى األغلبية في اإلقتراع األول، 

حتى التوصل إلى قرار يفصل بين المرشحين اللذين يكونان قد حصال على أكبر عدد من األصوات في 

  ."اإلقتراع األول

لداخلي للمجلس التنفيذي من النظام ا16المادة   )ج 

  . ..."تكون جلسات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس ذاته خالف ذلك "

   األمين العام لألمم المتحدةالختيار مرشح لمنصباإلجراء المتبع     -ثانيا 

  مقررات المجلس    - ألف 

1996نوفمبر / الذي اتخذ في توزور، تونس، تشرين الثاني]LIV(11[(المقرر  -

ر المجلس التنفيذي في هذا المقرر أن القواعد واإلجراءات التي كان قد اعتمدها في دورته الثالثة والعشرين في اعتب )1

 )[(XXXIV)19]  ، وقد استكملت بالمقررات المعتمدة في دورته الرابعة والثالثين)[(XXIII)17]المقرر  (1984مايو /أيار

، ينبغي أن تتبع أيضا في دورته )[(XLIV)19]المقرر  ( 1992نوفمبر /وفي دورته الرابعة واألربعين في تشرين الثاني

:ونتيجة لذلك. الخامسة والخمسين
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يحق الترشح فقط لمواطني الدول األعضاء في منظمة السياحة العالمية؛  )أ 

 اقتراح المرشحين رسميا على المجلس، عن طريق األمانة، من قبل حكومات الدول التي يحملون يجري  )ب 

، ويتقدم 1997مارس / آذار20ينبغي استالم هذه المقترحات في مقر األمانة في موعد أقصاه جنسيتها، و

 ألداء المرشحون، إضافة إلى معلومات عن سيرتهم الذاتية والمهنية، تفاصيل عن النهج الذي يعتزمون اتباعه

مهام األمين العام؛

المرفقة بالنظام " نتخابات باالقتراع السريللمبادئ التوجيهية إلجراء اال"وفقا يجري التصويت باالقتراع   )ج 

الداخلي للجمعية العامة؛

 من النظام الداخلي للمجلس، باألغلبية 28 من النظام األساسي والمادة 30تُحسم نتيجة التصويت، وفقا للمادة   )د 

إلدالء بها؛البسيطة التي تحدد باعتبارها خمسين في المئة زائد واحد من أوراق االقتراع الصالحة التي تم ا

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

: اجتماعا ضيقا على النحو اآلتيجزء منه

 تجري المناقشات بشأن المرشحين في اجتماع مغلق ضيق ال يحضره إال الوفود المصوتة والمترجمون .1

ي محاضر مكتوبة أو أشرطة صوتية عن المناقشات؛، وال تسجل فيه أالفوريون

  أثناء االقتراع، يسمح بحضور موظفين من األمانة للمساعدة على التصويت؛ .2

يقرر المجلس عدم التوصية بمرشح تقترحه حكومة دولة عضو تترتب عليها اشتراكات متأخرة ال مبرر لها   )و 

؛) من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي12الفقرة (

.ينتخب المجلس مرشحا واحدا فقط ليوصي به إلى الجمعية العامة  )ز 

  .2000نوفمبر / في مدريد، إسبانيا، في تشرين الثاني الذي تم اعتماده[(LXIII-LXIV)19]المقرر -

يتبع القواعد واإلجراءات المرعية من أجل التوصية إلى الجمعية العامة قرر المجلس أيضا، بموجب هذا المقرر، أن  )2

.بمرشح لمنصب األمين العام

.2004ديسمبر / في سلفادور دي باهيا، البرازيل، كانون األول الذي تم اعتماده[(LXXIV)20]المقرر -

قرر المجلس أيضا، بموجب هذا المقرر، أن يتبع القواعد واإلجراءات المرعية من أجل التوصية إلى الجمعية العامة  )3

.بمرشح لمنصب األمين العام
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  .2008أكتوبر /ول الذي تم اعتماده في مدريد، إسبانيا، في تشرين األ[(LXXXIV)16]ر المقر-

 27وقرر المجلس في دورته األخيرة أن يعتمد هذا المقرر الذي أكد بموجه القواعد واإلجراءات السائدة، وحدد  )4

.المرفقيرد نص هذا المقرر في نهاية هذا  . موعدا أقصى لتقديم الترشيحات2009 فبراير/شباط

  حق التصويت  - باء 

 في المنظمة نالفاعلوألعضاء ا فقط من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، 1 من النظام األساسي والمادة 4وفقا للمادة  )5

،  على ترشيح األمين العام يشاركوا في التصويتأنلكي يشغلوا مقاعد في المجلس يحق لهم  الذين تنتخبهم الجمعية العامة

. وهي تشغل مقعدا دائما في المجلس[(XII)365]ر ا، بموجب القرإسبانيا إضافة إلى

 من قواعد التمويل المرفقة به تُحرم عادة 13أو الفقرة / من النظام األساسي و34البلدان التي تخضع ألحكام المادة  )6

ة المتبعة في منظمات على الرغم من ذلك، يستحسن االسترشاد في هذه الحالة بالممارس. من حق التصويت في المجلس

دولية أخرى، السيما األمم المتحدة، حيث ُيمنع من التصويت العضو الذي يكون ُحرم من حق التصويت بسبب تخلفه عن 

.تسديد اشتراكاته، فقط إذا أثار عضو آخر له حق التصويت اعتراضا رسميا على ذلك

، حيث كانت غانا، وهي بلد عضو، تخضع 2001 – 1998رحت هذه المشكلة أثناء تعيين األمين العام للفترة وقد طُ )7

 ولم يعترض أي عضو في المجلس آنذاك على قدرة غانا على التصويت، فتمكنت.  من النظام األساسي34ألحكام المادة 

.غانا من التصويت

  تمثيل دولة لدولة أخرى  -جيم 

سائدة داخل منظمة السياحة العالمية لعضو فاعل  القواعد التسمحخالفا لما يحدث أحيانا في منظمات دولية أخرى، ال  )8

.جراء تصويت ماإل  بتمثيله آخر فاعالا عضويكلفبأن 

الجمعية العامة أو المجلس ( طوال دورة أحد األجهزة يجوز لدولة عضو أن تكلف عضوا فاعال آخر بتمثيلها لكن )9

، وبالقواعد التي تنص عليها اتفاقية فيينا ي تتعلق بالتمثيلمبادئ القانون العامة، محلية كانت أو دولية، التل ، وفقا)التنفيذي

وبناء ). 6المادة ( بشأن تمثيل الدول في عالقاتها مع الهيئات الدولية 1975 بشأن العالقات الدبلوماسية، واتفاقية 1961لعام 

.باسم الدولتينعلى هذا االفتراض، يمكن لوفد واحد أن يمثل دولتين خالل دورة اجتماعات كاملة وأن يصوت 

، غاب بلدان عن الدورة، هما الكاميرون وغواتيماال، إال أنهما 2001 – 1998 للفترة 1997أثناء تعيين المرشح عام  )10

.تمثال، تعاطفا، وبالطريقة التي ذكرت أعاله من قبل فرنسا وتشيلي
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   لترشيح األمين العاماجتماعات المجلس التنفيذي  -دال 

 األمين العام،  وجود نوعين من االجتماعات النتخاب مرشح لمنصب على[(LIV)11] التنفيذي ينص مقرر المجلس )11

:مغلقكالهما 

اجتماع مغلق ضيق .1

  اجتماع مغلق عادي .2

 ااختيار مرشح لمنصب"تجدر المالحظة أنه كي تعقد االجتماعات، وبالتالي من أجل إتاحة التوصل إلى قرار بشأن  )12

أغلبية " من النظام الداخلي للمجلس، يتشكل النصاب من 15ووفقا للمادة . تمال النصاب الالزم، ال بد من اك"األمين العام

ويجب على رئيس المجلس أن يتأكد في بداية االجتماع من اكتمال النصاب الالزم، أي أن ما ال يقل عن ". أعضاء المجلس

. يجب أن يكونوا حاضرين في القاعة عضوا من أعضاء المجلس16

  اع المغلق الضيقاالجتم  )أ 

مناقشات حول "في االجتماع المغلق الضيق، الذي يسبق االجتماع المغلق العادي، يجري المجلس التنفيذي  )13

". والمترجمون الفوريون فقطالوفود المصوتة"ويحضر هذا االجتماع ". المرشحين

  االجتماع المغلق العادي  )ب 

ويتاح حضور هذا االجتماع لألعضاء . على مختلف المرشحينفي االجتماع المغلق العادي، يصوت المجلس التنفيذي  )14

، الذين تحق لهم المشاركة في أعمال المجلس، وفقا )دون المشاركة بالتصويت، طبعا(الفاعلين والمشاركين والمنتسبين 

ي يجري خالله وبالتالي، يتاح حضور االجتماع المغلق العادي الذ.  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي1ألحكام المادة 

:التصويت لمن يأتي

أعضاء المجلس التنفيذي، بمن فيهم الدولة المضيفة للمنظمة، بصفتها عضو دائم، الذين يجب على وفودهم أن  .1

يتألف وفد كل عضو فاعل في المجلس : " من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي31تتشكل بموجب المادة 

؛"أو أكثر مؤهلين ألن يحلوا محله يرافقه مستشار التنفيذي من مندوب واحد

مندوب واحد عن عضو مشارك؛ .2

مندوب واحد عن األعضاء المنتسبين؛ .3

األعضاء الفاعلون الذين ليسوا أعضاء في المجلس التنفيذي، بصفة مراقبين؛ .4

األعضاء المسؤولون عن رئاسة اللجان اإلقليمية الذين توجه إليهم دعوات خاصة للمشاركة في أعمال  .5

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي؛) 7 (6 وفقا للمادة المجلس،

موظفو األمانة الذين يحددهم األمين العام لضرورة إجراء التصويت؛ .6

  .المترجمون الفوريون .7
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  مباشر تشملها النصوص التنظيمية أو الممارسة بشكل غير  يحتمل بروزها،مسائل أخرى  -هاء 

: للمجلس أثناء تعيين مرشح لمنصب األمين العام) يق والعاديالض(حضور المرشحين في االجتماع المغلق  .1

وجوب عدم حضور المرشحين في هذا تنص الممارسة المقبول بها عموما في المنظمات الدولية على 

لكن يجوز للمرشحين، بقرار من المجلس، أن ُيسمعوا المجلس آراءهم عندما تبدأ مناقشة البند ذي . االجتماع

ت دعوة للمرشحين للتعبير عن أنفسهم وكانت قد وجه. 2001 و1997قليد في مل بهذا التوقد تم الع. الصلة

.أمام المجلس، في ظروف متساوية وبالترتيب األبجدي

ال يجوز إجراء أي مناقشة أو مداخلة أثناء التصويت نفسه الذي ال يجوز تعليقه : النقاش أثناء التصويت نفسه .2

. قاهرة أو لحدوث مشاكل فنية صرفةأيا كانت الظروف، باستثناء أسباب

 بعد إحصاء األصوات، يكون فارزو األصوات مسؤولين عن تحديد عدد األصوات :األغلبية المطلوبة .3

.الضرورية للتوصل إلى األغلبية المطلوبة، كما يحدد آنفا

 األغلبية توصل إلىكل جوالت االقتراع التي تكون ضرورية حتى ال يجري المجلس :عدد جوالت االقتراع .4

من النظام ) 2 (5 بالممارسة المعهودة في منظمة السياحة العالمية، استنادا إلى المادة وعمال. المطلوبة

إذا لم يحصل أي مرشح على األغلبية في "الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن انتخاب هيئة مكتب المجلس، 
ورية إذا اقتضى األمر، حتى التوصل إلى  اإلقتراع مرة ثانية، بل كل المرات الضريجرياإلقتراع األول، 

". قرار يفصل بين المرشحين اللذين يكونان قد حصال على أكبر عدد من األصوات في اإلقتراع األول

وبعبارة أخرى، في االقتراع الثاني وما يعقبه، يجري التصويت فقط على المرشحين اللذين حصال على أكبر 

وإذا حصل عدة مرشحين على عدد متساو من . االقتراع األولعدد وثاني أكبر عدد من األصوات في 

، يجري )إذا لم يكن الحائز على المرتبة األولى قد حصل على األغلبية المطلوبة(األصوات في المرتبة الثانية 

.االقتراع الثاني بين الحائز على المرتبة األولى والحائزين بالتساوي على المرتبة الثانية

 من النظام الداخلي للمجلس 23وفقا للمادة : جتماع في حالة إجراء اقتراعين أو أكثرتعليق أو رفع اال .5

التنفيذي، يمكن  لمندوب ما أن يقترح تعليق أو رفع االجتماع، على أن يقرر المجلس ذلك باألغلبية البسيطة 

ة، بل يصار مباشرة وال يخضع اقتراح تعليق االجتماع أو رفعه إلى المناقش. لألعضاء الحاضرين والمصوتين

وتجدر المالحظة أن الممارسة المعهودة في منظمة السياحة العالمية نصت على أن يقوم . إلى التصويت عليه

  .المجلس التنفيذي بإجراء كل جوالت االقتراع الضرورية دون تعليق االجتماع أو رفعه

  المبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري  - واو 

 [(LIV)11] هذه المبادئ التوجيهية بالنظام الداخلي للجمعية العامة، وهي تنطبق بموجب مقرر المجلس التنفيذي ترفق )15

  .اه نسخة عنهانوترد أد.  مرشح لمنصب األمين العامانتخابعلى تصويت هذا المجلس على 
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في اجتماعه الربع والثمانين مقرر اتخذه المجلس التنفيذي
2008أكتوبر / تشرين األول15- 14مدريد، إسبانيا، 

CE/DEC/16(LXXXIV) 

اإلجراءات والجدول الزمني

2013-2010النتخاب األمين العام للمنظمة للفترة 
   من جدول األعمال12البند 

  )CE/84/12 Add.1و CE/84/12 الوثيقتان(

  إن المجلس التنفيذي،

  ضوع، في الوثائق التي قدمها األمين العام حول هذا المووقد نظر

 أنه سوف يقرر في دورته الخامسة والثمانين من هو المرشح الذي سوف يوصي به إلى الجمعية العامة لمنصب يؤكد )1

؛2013-2010األمين العام للفترة 

 أنه سوف يجري التقيد في دورته القادمة بالنظام الداخلي الذي اعتمده في دورته الثالثة والعشرين، في ويعتبر )2

، واستكمله بالمقررات التي اعتمدت في دورته الرابعة والثالثين، في )[(XXIII)17]المقرر  (1984مايو /أيار

نوفمبر /، وفي دورته الرابعة واألربعين، في تشرين الثاني)[(XXXIV)19]المقرر ( 1988نوفمبر /تشرين الثاني

المقرر ( 1996ر نوفمب/، وفي دورته الرابعة الخمسين، في تشرين الثاني)[(XLIV)19]المقرر ( 1992

[11(LIV)](2000نوفمبر /، وفي دورته الثالثة والستين التي عقدت مع الدورة الرابعة والستين، في تشرين الثاني 

،  وفي دورته الرابعة والثمانين؛)[(LXIII-LIV)19] المقرر(

 2ررات المذكورة في الفقرة  أنه لتفسير قواعد النظام الداخلي التي تحكم انتخاب األمين العام، ولتفسير المقويقرر )3

؛CE/84/12أعاله، يكون المرجع الوثيقة 

-2010 من يرغب من الدول األعضاء إلى تقديم ترشيحات، بدعم منها، إلى منصب األمين العام للفترة ويدعو )4

؛2009فبراير / شباط27، مع الحرص على أن تتلقى األمانة هذه اإلقتراحات في موعد أقصاه 2013

نفس الحكومات أن تقدم، مع السيرة الذاتية لكل مرشح، بيانات حول نواياه السياسية واإلدارية تعبر عن  إلى ويطلب )5

آراء المرشحين بطريقة أدائهم لوظائفهم؛

……….
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  المبادئ التوجيهية

إلجراء االنتخابات باالقتراع السري

ائمة باألعضاء الذين يحق لهم التصويت وقائمة قبل بدء التصويت، يسلم الرئيس إلى فارزي األصوات اللذين يعينهما ق )1

 من النظام 55 و54والنتخاب أعضاء المجلس، تضم قائمة المرشحين فقط الترشيحات التي تقدم وفقا للمادتين . بالمرشحين

  .الداخلي للجمعية

في حجمها ولونها وتكون كل أوراق االقتراع متساوية . توزع األمانة أوراق االقتراع على كل وفد يحق له التصويت )2

  .وال تحمل أي شارة مميزة

  .يتحقق فارزا األصوات من أن صندوق اإلقتراع فارغ، فيقفلونه ويسلمون مفاتيحه إلى الرئيس )3

، بدءا باسم العضو 1ينادى على األعضاء الذين يحق له التصويت بالدور وفق التسلسل األبجدي المفروض ألسمائهم )4

  .الذي ُيسحب بالقرعة

ن االجتماع وفارزا األصوات صوت كل عضو بعد أن يودع ممثل العضو ورقة اقتراعه في صندوق يسجل أمي )5

  .االقتراع، وذلك بوضع عالمة على هامش قائمة األعضاء الذين يحق لهم التصويت مقابل اسم العضو المعني

ثم يعلن . لذين يحق لهم التصويتلدى االنتهاء من مناداة األعضاء، يتأكد الرئيس من مناداة كافة األعضاء الحاضرين ا )6

  .انتهاء التصويت وبدء إحصاء األصوات

وإذا لم يكن عددها مساويا لعدد المصوتين . عندما يفتح صندوق االقتراع، يحصي فارزا األصوات عدد أوراق االقتراع )7

  .المسجلين، يعلن الرئيس أن التصويت ليس صالحا وأن اقتراعا جديدا سوف يجري

ء األصوات خارج قاعة الجمعية، يعيد فارزا األصوات أوراق االقتراع إلى صندوقها ويحمالنه إلى إذا تعين إحصا )8

  .القاعة التي ستحصى فيها األصوات

ويدون الفارز اآلخر عدد . يقوم حينئذ أحد فارزي األصوات بتالوة األسماء المدونة على أوراق االقتراع بصوت مرتفع )9

.شح مقابل اسمه على وثيقة أعدت لهذه الغايةاألصوات التي يحصل عليها كل مر

  . من النظام الداخلي للجمعية40 بموجب المادة 1
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  .امتناعا عن التصويت" امتناع"تعتبر أوراق االقتراع التي ال تحمل إسما أو التي تحمل كلمة  )10

  :يعتبر ما يلي الغيا وباطال )11

أوراق االقتراع التي عليها اسماء أكثر من األماكن الواجب ملؤها أو التي يظهر عليها اسم أي مرشح أكثر   )أ 

  ن مرة؛م

أوراق االقتراع التي يكشف المصوتون فيها عن هويتهم، السيما من خالل إبرام توقيعهم أو ذكر اسم  )ب 

  العضو الذي يمثلونه؛

  .أصوات لمرشحين لم يقدم ترشيحهم وفقا للنظام الداخلي  )ج 

انها ويسلمانها إلى عندما ينتهي إحصاء األصوات،  يبين فارزا األصوات النتائج في وثيقة أعدت لهذه الغاية يوقع )12

عدد األعضاء الذين يحق لهم التصويت؛ عدد الغائبين؛ عدد : وفي جلسة عامة، يعلن الرئيس النتائج بالتسلسل اآلتي. الرئيس

الممتنعين عن التصويت؛ عدد اوراق االقتراع الالغية والباطلة؛ عدد األعضاء الحاضرين والمصوتين؛ العدد المطلوب 

  .شحين وعدد األصوات التي نالها كل منهم بترتيب تنازلي من حيث عدد األصواتلألغلبية؛ أسماء المر

  :تسري التعريفات اآلتية ألغراض هذه األحكام )13

هو العضو الذي يحق له التصويت لكن ممثليه ليسوا حاضرين في االجتماع الذي أجري فيه ": غائب"  )أ 

  االقتراع السري؛

الفرق بين عدد األعضاء الذين يحق لهم التصويت والعدد هو ": عدد األعضاء الحاضرين والمصوتين" )ب 

  .اإلجمالي للغائبين والممتنعين عن التصويت وأوراق االقتراع غير الصالحة

  .يعلن الرئيس فوز المرشحين الذين يحصلون على األغلبية المطلوبة )14

 رسميا إلحصاء أوراق االقتراع، تشكل القائمة التي يوقعها فارزا األصوات والتي دونت عليها نتائج التصويت سجال )15

  .وتتلف أوراق االقتراع فور إعالن نتائج االقتراع. فتحفظ في ملفات المنظمة




