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 تقرير األمين العام 

 الجزء الثالث: الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي

 من النظام الداخلي للجمعية العامة )إنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي( 54)ط( تعديل المادة 

   الخلفية .أوال

( من النظام األساسي على أن إجمالي عدد األعضاء الفاعلين في المنظمة يحّدد عدد المقاعد في 1)14تنص المادة   1.

 المجلس التنفيذي:

 بالنظام عملًا فاعلين، أعضاء خمسة كل عن واحد عضو سبةنب الجمعية تنتخبهم فاعلين أعضاء من المجلس يتألف"
 ".ومنصف عادلً  جغرافي توزيعً  تحقيق غيةب الجمعية، وضعته الذي الداخلي

وخالفاً للوكاالت األخرى المتخّصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، ال يحّدد النظام األساسي لمنظمة السياحة   2.

العالمية عّدداً ثابتاً من المقاعد في المجلس التنفيذي. وعوضاً عن ذلك، تقّرر الجمعية العامة في كّل دورٍة من دوراتها عدد 

 .( المذكورة أعاله1)14 المقاعد التي ستُخّصص عمالً بالمادة

في  2015، قّررت الجمعية العامة في دورتها الحادية والعشرين التي ُعقدت عام (XXI) 671وبموجب القرار   3.

كان  فاعالً  عضواً  158الرقم الناتج عن نسبة عضو واحد عن كل خمسة من أصل  أن مديين، كولومبيا، أنّه وبالنظر إلى

 .مقعداً باإلضافة إلى إسبانيا 32 2017-2015، سيكون عدد مقاعد المجلس التنفييذي للفترة 31منه إلى  32أقرب إلى 

ولقد اتُِّخذ هذا القرار بغرض مواءمة عدد المقاعد مع العدد المتزايد لألعضاء في المنظمة وضمان الصفة التمثيلية   4.

 ، فإن الممارسة اآلنية القاضية بتدويرA/21/12ثيقة للمجلس التنفيذي وفقاً لتوزيٍع جغرافي عادٍل ومنصف. وكما يرد في الو

( من النظام األساسي لم تستدِع أي تعديل للنظام األساسي أو للنظام الداخلي 1)14الرقم الناتج عن النسبة المحّددة في المادة 

غبت الدول األعضاء . بيد أن األمانة أوصت أنّه، وفي حال ر2017-2015للجمعية العامة لكي تدخل حيّز النفاذ للفترة 

بإعتماد هذا التفسير كقاعدٍة متّسقة تُطبّق في المستقبل، ينبغي تعديل النظام الداخلي للجمعية العامة ورفعه إلى الدورة المقبلة 

 .للجمعية للموافقة عليه

من النظام الداخلي للجمعية العامة، إن الجمعية هي وحدها المخّولة أن تعّدل نظامها  58، ووفقاً للمادة أخيراً و  5.

 .الداخلي

  العامةالممارسات المرعية لدى الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة في ما يخص عدد المقاعد في األجهزة غير  .ثانيا

والتي لها القدرة على اتخاذ  –عضاء فق  أي تلك الهيئات التي يشارك فيها بعض الدول األ –إن األجهزة غير العامة   6.
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من إجمالي عدد أعضاء  1/3و 1/5القرار في المنظمات الدولية ضمن منظومة األمم المتحدة، يتراوح حجمها عادةً بين 

 الوثائق التأسيسية لغالبية الوكاالت المتخصصة التابعةتنص المنظمة. وخالفاً للنظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية، 

لألمم المتحدة على عدٍد محّدد من المقاعد في أجهزتها غير العامة عند إنشاء المنظمة. وتنسحب هذه الحالة على سبيل المثال 

 الطيران (، منظمة58والثقافة ) والعلم للتربية المتحدة األمم (، منظمة49المتحدة ) لألمم والزراعة األغذية على منظمة

(، 56الدولية ) العمل (، منظمة37الجوية ) لألرصاد العالمية (، المنظمة34العالمية ) الصحة (، منظمة36الدولي ) المدني

المنظمات قد  ه(. غير أن العديد من هذ35الذرية ) للطاقة الدولية (، والوكالة53الصناعية ) للتنمية المتحدة األمم منظمة

من  1/3أو  1/5المتزايد لألعضاء، فُحدِّدت بالتالي نسبة أجرى سلسلةً من التعديالت بهدف مواءمة عدد المقاعد مع العدد 

  .أصل العدد اإلجمالي لألعضاء

عالوةً على ذلك، تقوم المنظمات الدولية بمعظمها بزيادة عدد المقاعد في أجهزتها غير العامة عقب إرتفاع العدد   7.

إن إلى األعلى اإلجمالي ألعضائها. وفي هذا السياق، وعند تطبيق النسبة الرياضية، تقضي الممارسة العامة بتدوير النتيجة 

ى على األرجح إلى الحاجة إلى ضمان صحة التمثيل في أجهزة صنع القرار مع وهذا ما يعز .ليس عدداً صحيحاً كان الرقم 

 .توزيٍع جغرافي عادٍل ومنصف

الحالية للنظام الداخلي  54وإذ تولي اإلعتبار الواجب للفروقات بين المنظمات، تقترح األمانة أن يُدرج في المادة   8.

يُدّور ليصبح العدد الصحيح األعلى األقرب، تماشياً مع المسّوغات  1/5للجمعية العامة ما مفاده أن الرقم الناتج عن نسبة 

 .عند تحديد عدد المقاعد في المجلس التنفيذي (XXI) 671الواردة في القرار 

فعالية  على وحرصاً  المتحدة، لألمم تابعة أخرى متخصصة وكاالت في المتّبعة الممارسات مع إلى ذلك، وتماشياً   9.

 النسبة تطبيق إلى يُصار أن األمانة تقترح العامة، للجمعية الداخلي النظام لحظه الذي المنصف الجغرافي التوزيع ضمان

 من قليماإل بحسب األعضاء الدول عدد على المنظمة في فاعلين أعضاء خمسة كل أصل من واحد عضو نسبة أي القائمة

 الناتج الرقمأما . األعضاء للدول اإلجمالي العدد على تطبيقها عن عوضاً  المعني، لإلقليم المخّصص المقاعد عدد تحديد أجل

 المخّصص التنفيذي المجلس مقاعد عدد يمثل أن ويجب األقرب األعلى الصحيح العدد إلىيره تدونبغي في الحساب هذا عن

 .التنفيذي المجلس في المقاعد عدد وتجدر اإلشارة إلى أن ذلك قد يرفع. اإلقليم لهذا

  النظام الداخلي للجمعية العامةمن  54تعديل المادة  .ثالثا

.10 إلى) الجديدة المقترحة وبالصيغة( اليمين إلى) الحالية بصيغته من النظام الداخلي للجمعية العامة 54 المادة نص يرد 

 :اآلتي النحو على( اليسار

 

 النص الجديد المقترح النص الحالي

تنتخب الجمعية باإلقتراع السّري أعضاء المجلس بنسبة 

واحد عن كل خمسة أعضاء فاعلين في المنظمة، مع عضو 

 مراعاة التوزيع الجغرافي العادل والمنصف.

 بنسبة المجلس أعضاء السّري باإلقتراع الجمعية تنتخب

 مع المنظمة، في فاعلين أعضاء خمسة كل عن واحد عضو

وُتطبَّق هذه . والمنصف العادل الجغرافي التوزيع مراعاة
 أجل األعضاء الفاعلين بحسب اإلقليم منالنسبة على عدد 

 لإلقليم المجلس التنفيذي التي سُتخّصص مقاعد عدد تحديد
 النسبة احتساب عن الناتج الرقم يكن لم حال المعني. وفي

 وصوالً  تدويره إلى يُصار الصحيحة، األعداد من المذكورة
 .األقرب األعلى الصحيح العدد إلى

 الجمعية العامةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل  .رابعا

من نظامها الداخلي وبعد أخذ العلم بالممارسة اآلنية التي طُبِّقت للمرة  58إن الجمعية العامة، وبالنظر إلى المادة   11.

مدعوة إلى ، 2019-2017األولى في دورتها السابقة في مديين، كولومبيا، بشأن عدد المقاعد في المجلس التنفيذي للفترة 

 :أن

 ؛إلقليمي المنصف في المجلس التنفيذي للمنظمةاتؤّكد على أهمية التوازن وصحة التمثيل والتمثيل ً(أ )
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة على النحو التالي: 54وتقّرر تعديل المادة ً(ب )

 في فاعلين أعضاء خمسة كل عن واحد عضو بنسبة المجلس أعضاء السّري باإلقتراع الجمعية تنتخب"

وُتطبَّق هذه النسبة على عدد األعضاء الفاعلين . . والمنصف العادل الجغرافي التوزيع مراعاة مع المنظمة،
 يكن لم حال المعني. وفي لإلقليم المجلس التنفيذي التي سُتخّصص مقاعد عدد تحديد أجل بحسب اإلقليم من

 العدد إلى وصوالً  تدويره إلى يُصار الصحيحة، األعداد من المذكورة النسبة احتساب عن الناتج الرقم
 ".األقرب األعلى الصحيح
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