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 ملخص تنفیذي 

 
من   25، أدلى  2021ینایر  كانون الثاني/  19-18للمجلس التنفیذي الذي عقد في مدرید، إسبانیا، في    113في الدورة  

راب بولولیكاشفیلي كأمین السید زُ بتوصیة  لعضًوا من أعضاء المجلس الحاضرین والمصوتین بأصواتھم ل  33أصل  
 .2025-2022عام للفترة 

وقد  إن   العامة،  و  12ن  یمادتال  استعرضتالجمعیة  والمواد    22(ج)  األساسي  النظام  و  38من  من   53و  43(ھـ) 
،  )CE/DEC/4(CXIII)نظامھا الداخلي، وبعد أن أحاطت علما بالتوصیة التي قدمھا المجلس التنفیذي في مقرره (

وفقًا للمادة    2025-2022مدعوة التخاذ قرار بشأن التوصیة المقدمة إلیھا من قبل المجلس وتعیین األمین العام للفترة  
 من النظام األساسي. 22
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  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار 

 إن الجمعیة العامة،

 من نظامھا الداخلي،  53و  43(ھـ) و38من النظام األساسي والمواد  22(ج) و12ن یالمادت وقد استعرضت

 ً  )، CE/DEC/4(CXIII)مقرره (بالتوصیة التي تقدّم بھا المجلس التنفیذي في  وإذ أحاطت علما

 .2025-2022راب بولولیكاشفیلي أمینا عاما للفترة تقرر تعیین السید زُ 

  

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع  على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   
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 مقدمة  -أوال

،  2021كانون الثاني/ینایر    19-18للمجلس التنفیذي التي عقدت في مدرید، إسبانیا، في    113في الدورة    -1
) المقرر  إلى  األمین   ) CE/DEC/14(CXII)واستناداً  لمنصب  المرشح  لتعیین  الداخلي  النظام  یحدد  الذي 

راب من أعضاء المجلس الحاضرین والمصوتین بأصواتھم للتوصیة بالسید زُ   33من أصل    25أدلى    ،العام
للفترة    2بولولیكاشفیلي العام  األمین  لمنصب  المجلس  وی.  2025-2022كمرشح  مقرر  نص 

)CE/DEC/4(CXIII) (  ما یليعلى : 

 "إن المجلس التنفیذي، 
 

 وقد نظر في التقریر، 
 

 من نظامھ الداخلي، 29(ج) من النظام األساسي والمادَّة 12وإذ یشیر إلى المادَّة 
 

للفترة   العام  األمین  لمنصب  بمرشح  التوصیة  بعملیة  قام  التي   2025-2022وقد  واإلجراءات  للقواعد  وفقا 
 ،(CXII)14اعتمدت في المقرر 

 
 وقد استمع إلى الرئیس یعین عضوا من وفد البرازیل وعضوا من وفد تونس كفارزین لعد األصوات، 

 
 وقد أجرى اقتراًعا سریًا، 

 
أصوات، وأن    8وإذ یالحظ أن صاحبة السعادة الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة (مملكة البحرین) قد نالت  

 صوتا، 25السید ُزراب بولولیكاشفیلي (جورجیا) قد نال 
 

ة بتعیین   كانون    1ُزراب بولولیكاشفیلي لمنصب األمین العام لوالیة تبدأ في    السید یوصي إلى الجمعیة العامَّ
 ."2025كانون األول/دیسمبر  31وتنتھي في   2022ر الثاني/ینای

 إجراءات على الجمعیة العامة أن تتخذھا -ثانیا

من   53و  43(ھـ) و  38من النظام األساسي والقواعد    22(ج) و  12ن  یالمادت  استعرضتوقد  الجمعیة العامة،    -  2
مقرره  في  التنفیذي  المجلس  قدمھا  التي  بالتوصیة  علما  أحاطت  أن  وبعد  الداخلي،  نظامھا 

)CE/DEC/4(CXIII)(من قبل المجلس وتعیین األمین العام    االتخاذ قرار بشأن التوصیة المقدمة إلیھ  ة، مدعو
 من النظام األساسي. 22وفقًا للمادة   2025-2022للفترة 

* * * 

  

 
 السیرة الذاتیة للسید ُزراب بولولیكاشفیلي مرفقة بھذه الوثیقة  2
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 مرشح لمنصب 
 األمین العام

 لمنظمة السیاحة العالمیة 
 

راب بولولیكاشفیلي السید زُ   
 

 
 السیرة المھنیة 

 

 من   خبرة واسعة  بولولیكاشفیليلسیّد  ل
في الخاص  العمل  والقطاع   القطاع 

 العام في مناصب رفیعة المستوى
  لھ خبرة دبلوماسیة مدیدة، وھو یشغل

السیاحة  لمنظمة  العام  األمین  منصب 
العادة    سفیراالعالمیة، كما عمل   فوق 

إسبانیا  لدى  مفوضا وشغل مملكة   .
بین  الخارجیة  وزیر  نائب  منصب 

 .2006و 2005

 
 

 
 )2021-2018( العام لمنظمة السیاحة العالمیةاألمین   المنصب الحالي 

العادة    سفیر 2012-2017 لجورجیافوق  والجمھوریة   لدى  مفوض  أندورا  وإمارة  إسبانیا  مملكة 
 الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیة

 ممثل دائم لجورجیا لدى منظمة السیاحة العالمیة 
 

 االقتصادیة في جورجیا وزیر التنمیة   2009-2010
بولولیكاشفیلي مسؤولیة   • السید  تولى  االقتصادیة في جورجیا،  للتنمیة  كوزیر 

الوطنیة الطویلة األمد،    استراتیجیاتعلى  اإلشراف   التبادالت  والنمّو  توطید 
إلى  باإلضافة  االستثمار،  بسیاسة  الخاصة  والمبادرات  الخارجیة  التجاریة 

التنمیة   والبنیالسیاحتعزیز  التحتیة  ة  اضطلع    وقطاعى  وقد  بدور  النقل. 
لتنمیة السیاحة في جورجیا، واضعا ھذه    ابتكاریةمحوري في إطالق سیاسة  

 المسألة في قلب أولویات الحكومة والقطاع الخاص على حدّ سواء.
االقتصادیة،  • التنمیة  وزیر  منصب  بولولیكاشفیلي  السید  تولي  فترة  خالل 

جورجیا،   واألنشطة  تمكنت  الرئیسیة  السیاسات  إصالحات  خالل  من 
التأشیرات، من مضاعفة   التحتیة ومبادرات تحریر  البنیة  التسویقیة وتحسین 

ما إلى    2009ملیون في عام    1.5العدد السنوي للوافدین الدولیین تقریبًا، من  
عن بحلول    2.8  زاد  الطریق  2011ملیون  اإلصالحات  ھذه  ومھدت   .

المستدامة في جورجیا ومبادرات التخفیف من حدة الفقر، لممارسات السیاحة  
 .السیاحیة في المنطقة المقاصد جورجیا بین أفضل  كما وضعت

السید   • حیث    بولولیكاشفیليقاد  االقتصادي،  التحریر  عملیات   اعتمدبنجاح 
لجذب   حوافز  وبرامج  والمتوسطة،  الصغیرة  للشركات  دعًما  أكثر  سیاسات 

 . وغیر المادیة المادیةیر البنیة التحتیة االستثمار األجنبي لتطو

لجورجیا 2006-2009 مفوض  العادة  فوق  والجمھوریة   لدى  سفیر  أندورا  وإمارة  إسبانیا  مملكة 
 الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیة

 
 نائب وزیر خارجیة جورجیا  2005-2006

الخارجیة الجورجیة،   • نائبا لوزیر  الموازنة قام  بصفتھ  أقسام  باإلشراف على 
، فضال عن قسم إدارة الموارد البشریة. والقنصلیةوالشؤون اإلداریة والمالیة  
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لتأشیرات  تحّررا وأمنا  أكثر  بأنظمة  تتمیّز  بإطالق مرحلة جدیدة  ُكلّف  وھو 
اجتیاز معامالت  لتیسیر  مسّھلة  وبإجراءات  عن    الدخول  فضال  الحدود، 

 توطید العالقات مع منظمات دولیة مختلفة، بما فیھا منظمة السیاحة العالمیة. 
 

 الخبرة في القطاع الخاص 
 

السیّد   خبرة  والخدمات   بولولیكاشفیليتمتّد  المالیة  مجالي  في  خاللھا  عمل  عدّة  سنوات  على  الخاص  القطاع  في 
المصرفیة، شاغال منصب مدیر العملیات الدولیة في مصرف "تي بي سي بنك" (الذي یُعدّ من أنجح المصارف في  

یینھ  ) وتع2005إلى    2001جورجیا)، قبل تولّیھ إدارة مكتب الفرع المركزي في مصرف "تي بي سي بنك" (من  
 ).2011إلى   2010نائبا لرئیس مجموعة "تي بي سي" (من 

 
التنفیذي    2012إلى    2011  منبولولیكاشفیلي  السیّد  وشغل   تبلیسي"، وھو  منصب المدیر  القدم "دینامو  لنادي كرة 

  أبرز فریق یحترف ریاضة كرة القدم في جورجیا. 
 

 المؤھالت األكادیمیة
 

 في كلیّة األعمال التابعة لمعھد  )GSMPالعالمي لإلدارة العلیا (البرنامج   2009 – 2008
 "IE Business School, Instituto de Empresa   إسبانیا ،" في مدرید 

 
في   1998 – 1994 التقنیة  الجورجیة  الجامعة  من  المصرفیة  الخدمات  إدارة  في  بكالوریوس  إجازة 

 ، جورجیا تبلیسي
 

 معلومات شخصیة
 

 ، تبلیسي، جورجیا1977كانون الثاني/ینایر  12   الوالدةتاریخ 
 

 ولدیھ ثالثة أوالد متزوج    الوضع العائلي 
 

 لغتھ األّم ھي الجورجیة     اللغات
 یتقن اإلنكلیزیة واإلسبانیة والروسیة
 یتكلّم الفرنسیة والیابانیة والبولندیة.

 
 


