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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
      من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

 التوصية مبرشح ملنصب املدير العام
 

 ملرشحون ملنصب املدير العاما
 

   مذكّرة من األمانة
 إضافة

 
، )املغرب(، أُبلغ رئيس الس، سعادة السيد عمر زنيرب    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢ املؤرخة   IDB.30/19عقـب صدور الوثيقة      -١

الوثيقة الرسالة وترد يف مرفق هذه . بانسـحاب مرشـح العـراق، السـيد سـامي رؤوف األعـرجي، ملنصـب املديـر العـام لليونـيدو            
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦الواردة من البعثة الدائمة للعراق واملؤرخة 

 : كما يلي٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧وبذلك تكون حالة الترشيحات ملنصب املدير العام يف  -٢

 )كينيا(السيد كيبكورير علي أزد رانا  
 )سرياليون(يومكيال . السيد كانِده ك 
 )أوغندا(ديريي روين. ج. السيد أبيل ج 
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 ممثلية مجهورية العراق
   فيينا
 ١٤/٢٠٠٥ :الرقم
      ١٦/٦/٢٠٠٥ :التاريخ

دي املمثلية الدائمة جلمهورية العراق لدى اليونيدو حتياا إىل رئيس جملس التنمية الصناعية باليونيدو ويشرفها،    
 بأن حكومة مجهورية العراق قررت سحب ترشيح ، أن تبلغه ٤/٤/٢٠٠٥ بتاريخ   ٣/٢٠٠٥باإلشارة إىل مذكّرتنا رقم  

 .الدكتور سامي رؤوف األعرجي ملنصب املدير العام لليونيدو  

وقد اختذت حكومة مجهورية العراق هذا املوقف انطالقا من مراعاا واحترامها لالتفاق العام بني اموعات  
وتود  .  حسن الطالع أا قائمة حاليا مع الدول األفريقيةاإلقليمية ومن حرصها على احلفاظ على العالقات الودية اليت من 

حكومة مجهورية العراق أن تشدد على حقها يف الترشيح للمناصب الشاغرة يف املستقبل يف اليونيدو وغريها من املنظمات  
 لسنوات، بسبب الدولية، ولذلك تلتمس التأييد من مجيع دول اموعات اإلقليمية، واضعة يف اعتبارها أن العراق حرم

ويف هذا الصدد، ترجو املمثلية الدائمة جلمهورية العراق   . ظروف معروفة جيدا، من حقه الطبيعي يف تويل تلك املناصب    
 .شاكرة أن ينقل رئيس الس هذه املذكّرة إىل مجيع أعضاء اموعات اإلقليمية     

 . لإلعراب جمددا لرئيس الس عن فائق تقديرها وتنتهز املمثلية الدائمة جلمهورية العراق يف فيينا هذه الفرصة 

 
 

 ]توقيع[  
              ]ختم[  

 سعادة السيد عمر زنيرب
 السفري فوق العادة واملفوض

 املمثل الدائم للمغرب لدى اليونيدو
  رئيس جملس التنمية الصناعية
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