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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق١١ّ البند

  :عملية االختيار ملنصب املدير العام
     نيمرّشحللث منتدى ااستحد

      عملية االختيار ملنصب املدير العام    
      مذكّرة من األمانة    

 مـع  ءات لقـا نظيمتلومات عن توصية وحدة التفتيش املشتركة بشأن رة معكّ هذه املذ  قدِّمت  
ــحامل ــذيني ني رّش ــم املتحــدة   ملناصــب الرؤســاء التنفي ــة األم ). JIU/REP/2009/8( ملؤســسات منظوم

ــ صة األخــرى علــى توصــية وحــدة   ص هــذه الوثيقــة ردود وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصـّـ   وتلّخ
  .اليونيدو ني يفمرّشحق احملتملة إلنشاء منتدى للالتفتيش املشتركة، كما ُتبيِّن الطرائ

    
  احملتويات

الصفحة الفقرات    
  ٢ ١......................................................................................مةمقّد-أوالً
 ٢ ٦-٢.......................................................اإلجراءات التشريعية اليت تتبعها اليونيدو-ثانياً
بعة يف سائر واملمارسات املتَّ) JIU/REP/2009/8( من تقرير وحدة التفتيش املشتركة ١التوصية -ثالثاً

 ٣ ١٨-٧........................................ت األمم املتحدة املتخصصة وغريها من املنظماتوكاال
 ٧ ٢٥-١٩................................................ني يف اليونيدورّشحاإلجراءات اخلاصة مبنتدى امل-رابعاً
 ٩ ٢٦............................................................اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-خامساً

 ١٠.........................................................................................................املرفق         
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    مقدِّمة  -أوالً  
، )IDB.40/1/Add1(ملؤقـت املـشروح   اقترح املدير العام، حسبما ذُكر يف جدول األعمال ا        -١

واســتند .  مــن النظــام الــداخلي جمللــس التنميــة الــصناعية ١٢ و١١إدراج هــذا البنــد وفقــاً للمــادتني 
اقتراح املدير العام إىل توصية أصدرهتا وحدة التفتيش املـشتركة بـشأن تنظـيم جلـسات اسـتماع أو                   

فيـذي إلحـدى مؤسـسات منظومـة األمـم      ني املتقدمني لشغل منصب الرئيس التنرّشحلقاءات مع امل 
وسوف تقدم هذه الوثيقة عرضاً موجزاً لإلجـراءات التـشريعية الـيت تتبعهـا اليونيـدو حاليـاً            . املتحدة

لتعيني املدير العام، وتوفر معلومات عـن توصـية وحـدة التفتـيش املـشتركة واألصـداء الـيت أحدثتـها                     
 حمتملـة لعمليـة اختيـار       حمـسَّنة كرة أيـضاً طرائـق      وسوف تبني هذه املذ   . داخل منظومة األمم املتحدة   

  .املدير العام، لكي ينظر فيها اجمللس
    

    اإلجراءات التشريعية اليت تتبعها اليونيدو  -ثانياً  
 مــن ٢-١١تــرد اإلجــراءات التــشريعية املتبعــة لتعــيني املــدير العــام لليونيــدو يف املــادة      -٢

 علـى   مـن الدسـتور  ٢-١١إذ تـنص املـادة   . جلـس  من النظام الـداخلي للم   ٦١الدستور واملادة   
وقـد عـني املـؤمتر      ".  على توصية اجمللس، املـدير العـام لفتـرة أربـع سـنوات             ًءُيعيِّن املؤمتر، بنا  "أن  

يـومكيال مـديراً عامـاً لليونيـدو ملـدة          . العام، يف دورتـه العاديـة الثالثـة عـشرة، الـسيد كانديـه ك              
ــداء مـــن   ــنوات ابتـ ــانون األول٨أربـــع سـ ــام  ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـ ــدير العـ    أو إىل أن يتـــوىل املـ

الذي يعينه املؤمتر العـام يف دورتـه اخلامـسة عـشرة مهـام منـصبه، أي مـن التـارخيني هـو األبعـد                         
  ).١٨-م/١٣-ع املقرر م(
لكي تكـون الترشـيحات أهـالً       " من النظام الداخلي للمجلس بأنه       ٢-٦١وتقضي املادة     -٣

س اجمللس يف موعد أقصاه شهران قبل تاريخ افتتاح آخـر دورة            للنظر فيها، جيب أن يتسلمها رئي     
ويرتـأى أن ينظـر جملـس       ". عادية للمجلـس قبـل دورة املـؤمتر الـيت ُيعتـزم فيهـا تعـيني املـدير العـام                   

 ٥إىل  ١مـن  التنمية الـصناعية، يف دورتـه احلاديـة واألربعـني، الـيت سـُتعقد أثنـاء األسـبوع املمتـد                    
أما املواعيد الدقيقة لتلك الدورة فسوف      . رشيحات ملنصب املدير العام   ، يف الت  ٢٠١٣يوليه  /متوز

ــني     ــه األربع ــاء دورت ــس أثن ــا اجملل ــت فيه ــرة  . يب ــاً للفق ــرر م ت ص ) و(ووفق ــن املق  ٧-م/٣٩-م
واملمارسة املتبعة يف املاضي، َيعِقد اجمللس يف الـسنوات الـيت ينعقـد فيهـا املـؤمتر العـام دورة عاديـة                      

.  لشغل منصب املـدير العـام  رّشحأثناءها اجمللس يف التوصية مب أيام عمل، ينظر   واحدة مدهتا أربعة  
ومن مث، يـرجح أن     . ٢٠١٣يوليه  / متوز ٢ أو   ١وبناء على ذلك، يتعني أن يبدأ انعقاد الدورة يف          

  .٢٠١٣مايو / أيار٢ أو ١الترشيحات هو تلك اجمللس رئيس يكون املوعد األقصى لتسلُّم 
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م مذكرة شفوية بشأن هذا املوضـوع       مارسة املتبعة يف املاضي، سوف تعمَّ     ساقاً مع امل  واّت  -٤
، علـى أبعـد   ٢٠١٢ ديسمرب/على وزارات الشؤون اخلارجية يف الدول األعضاء يف كانون األول  

جراءات التـشريعية اخلاصـة بتعـيني املـدير العـام،           إل املذكرة الدول األعضاء با    تبلِّغوسوف  . تقدير
 من النظام الداخلي للمجلـس، الـيت تـنص، ضـمن مجلـة أمـور، علـى أن                   ٢-٦١وخصوصاً املادة   

".  ملنــصب املــدير العــام يف خطــاب مكتــوب ترســله حكومتــه إىل رئــيس اجمللــس رّشــحُيــسّمى امل"
ني رّشـح وسوف تدعو املذكرة نفسها الدول األعضاء املهتمـة إىل إبـالغ رئـيس اجمللـس بأمسـاء امل                 

 من النظام الـداخلي،  ٢-٦١ووفقاً للمادة . نيرّشحة ألولئك املاليت تود تسميتهم وبالسرية الذاتي  
  .سوف يطلب الرئيس إىل األمانة أن تعمم تلك الترشيحات على الدول األعضاء دون إبطاء

ني وِســَيرهم الذاتيــة الــيت يتــسلمها الــرئيس حــىت املوعــد رّشــحوســوف ُتعــرض أمســاء امل  -٥
ويبـيَّن اإلجـراء   . ناعية يف دورته احلاديـة واألربعـني  األقصى يف وثيقة تقدم إىل جملس التنمية الص    

 مـن النظـام الـداخلي للمجلـس، وهـي      ٦١ ملنـصب املـدير العـام يف املـادة     رّشـح املتبع للتوصية مب  
ني ملنـصب املـدير العـام       رّشـح وُتتَّخذ مجيع القـرارات بـشأن امل      . مستنسخة يف مرفق هذه الوثيقة    

  ).ل باء من النظام الداخلي للمجلس والتذيي٤-٦١املادة (باالقتراع السري 
ويف الوقت احلاضر، ال ترتئي التدابري التشريعية أن يعقد اجمللـس أي جلـسات اسـتماع             -٦

  .نيرّشحأو لقاءات مع امل
    

) JIU/REP/2009/8( من تقرير وحدة التفتيش املشتركة ١التوصية   -ثالثاً  
  صة تخّصدة املواملمارسات املتبعة يف سائر وكاالت األمم املتح

      وغريها من املنظمات
     املشتركةتوصية وحدة التفتيش    

ــار  ٢٠٠٩أصــدرت وحــدت التفتــيش املــشتركة يف عــام     -٧ ــة اختي ــراً يــستعرض كيفي  تقري
). JIU/REP/2009/8( يف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة وشـروط خدمتـهم            التنفيذينيالرؤساء  

ين واملؤسسي واملمارسات املتبعة يف اختيار وتعيني       وتضمَّن ذلك االستعراض تقييماً لإلطار القانو     
   األمــم املتحــدة،   ملؤســسات منظومــة نيفيــذياألمــني العــام لألمــم املتحــدة وســائر الرؤســاء التن     

قة من شأهنا ضمان أعلى     مبا يف ذلك شروط خدمتهم، من أجل املساعدة على إرساء معايري منسّ           
  .مستويات اجلودة يف القيادة واإلدارة
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، ٢٠٠١قاً ملخطط متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة، املـستحَدث يف عـام             ووف  -٨
قدم املدير العام إىل اجمللس يف دورتـه التاسـعة والـثالثني تقريـراً تنـاول فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،                         
ــه      ــه اخلـــصوص، وأبـــدى تعليقـــات عليـ ــه الوحـــدة علـــى وجـ ــتعراض الـــذي أجرتـ ذلـــك االسـ

)IDB.39/15   وأعربـت  وأبدت األمانـة موافقتـها علـى مـا ورد يف التقريـر              ). ٥ إىل   ٣، الفقرات
  . تأييدها للتوصيات املقدمة، حيثما كانت تنطبق على اليونيدوعن
 يف هـذا    قـصوى  من تقرير وحدة التفتيش املـشتركة املـذكور أعـاله أمهيـة              ١وللتوصية    -٩

ــه    ــنص علــى أن ــسياق؛ إذ ت ــشريعية لألمــم املتحــ   "ال ــات الت دة والوكــاالت ينبغــي أن تعقــد اهليئ
ــسات          ــُد، جلــ ــك بعــ ــل ذلــ ــيت مل تفعــ ــة، الــ ــة الذريــ ــة للطاقــ ــة الدوليــ ــصة والوكالــ املتخصــ

ني ملنـــصب الـــرئيس التنفيـــذي مـــن أجـــل تعزيـــز الـــشفافية  رّشـــحاجتماعـــات مـــع امل/اســـتماع
  ".أكثر مشوالً جلميع الدول األعضاءواملصداقية يف عملية االختيار وجلعل العملية 

    
     وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وغريها من املنظمات املمارسة املتبعة يف    

ــاً إلجــراءات        -١٠ ــشتركة، يف ســياق استعراضــهم، تقييم ــيش امل ــشو وحــدة التفت أجــرى مفت
فالحظــوا علــى وجــه   . االختيــار يف عــدد مــن الوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات ذات الــصلة      

ومنظمـة الـصحة العامليـة      ) ليونـسكو ا(اخلصوص أن منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            
، قـد اسـتحدثت جلـسات اسـتماع أو لقـاءات للـدول              )الويبـو (واملنظمة العاملية للملكية الفكرية     

ني املتقـدمني لـشغل منـصب الـرئيس التنفيـذي يف إطـار اجتماعـات مغلقـة،                  رّشـح األعضاء مـع امل   
وكانـت جلـسات   . االختيـار رمسية أو غري رمسية، هليئاهتـا التـشريعية وكجـزء أساسـي مـن عمليـة          

، مث يتبعه اسـتجواب مـن جانـب       مرّشحاالستماع أو اللقاءات تتألف عادة من عرض يقدمه كل          
ومثّـة منظمـات أخـرى، منـها اللجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر                  . أعضاء اهليئـة التـشريعية    

رة العاملية، عقـدت  الشامل للتجارب النووية وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجا   
  .هيئاهتا التشريعيةاليت تقوم هبا ني أثناء عملية االختيار رّشحلقاءات مع امل/أيضاً جلسات استماع

وعلــى وجــه العمــوم، رأى مفتــشو وحــدة التفتــيش املــشتركة أن املمارســة املتمثلــة يف     -١١
منظمـات أثنـاء    ني وأعـضاء اهليئـات التـشريعية لل       رّشـح عقد جلسات استماع أو لقاءات بـني امل       

إذ تتــيح للــدول األعــضاء فرصــة التعــرف بــصورة . عمليــة االختيــار هــي ممارســة فــضلى مفيــدة
 الـدول ر فرصة للتفاعـل بـني        ورؤيته املستقبلية للمنظمة املعنية، كما أهنا توفّ       رّشحأفضل على امل  
ا ومــن مث، خلــص املفتــشون إىل أن هــذ . ني، مــن خــالل األســئلة واألجوبــة رّشــحاألعــضاء وامل

  .التفاعل قد زاد من شفافية االختيار ومصداقيته



IDB.40/21   

V.12-56444 5 
 

وبغية تزويد الدول األعضاء بلمحة جمملة عـن املمارسـات املعتمـدة يف منظومـة األمـم                   -١٢
  .املتحدة، يرد أدناه ملخص لإلجراءات املتبعة يف وكاالت ومنظمات خمتارة

س يف دورته التاسعة والـثالثني       اعتمد اجملل  ):الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        -١٣
ون ملنـصب  رّشـح ، إجراءات تتعلق بالكلمة الـيت يلقيهـا امل     ٢٠١٠مايو  /بعد املائة، اليت ُعقدت يف أيار     

ووفقـاً  ).  والتذييلني دال وهـاء   CL139/REPانظر الوثيقة   (املدير العام أمام جملس الفاو ومؤمترها العام        
 أن يـديل  مرّشـح  من الالئحة العامة، كان على كـل  ٣٧ادة هلذه اإلجراءات، اليت أرسيت أيضاً يف امل 

أبريــل / نيــسان١٥-١١(يف اجتمــاع اهليئــة العامــة لكــل مــن اجلهــازين التــشريعيني، اجمللــس    بكلمــة 
 ُيـضمِّنوا ني أن رّشـح وكـان علـى امل  ). ٢٠١١ يوليـه / متـوز ٢ – يونيـه / حزيران٢٥(واملؤمتر  ) ٢٠١١

وكـان ترتيـب كلمـات    . قيقة، عرضاً لرؤيتـهم ملـستقبل املنظمـة       د ١٥كلماهتم، اليت ال تتجاوز مدهتا      
املـؤمتر، أو للـدول األعـضاء       /وبعد كل كلمة، كانت تتاح ألعضاء اجمللـس       . ني ُيحدَّد بالقرعة  رّشحامل

   مرّشــحكــل لوكــان يعطــى .  دقيقــة لطــرح أســئلة عــن طريــق الــرئيس  ١٥يف الفــاو، علــى التــوايل،  
 ألقيت كل الكلمات وطُرحت كل األسئلة وقُدمت كل الردود، ومىت.  دقيقة للرد على األسئلة   ١٥

  .كان على الرئيس أن يعلن إقفال بند جدول األعمال ذي الصلة
ــالنظر إىل أ   -١٤ ــه بـ ــري أنـ ــتجواب املنَّغـ ــح اسـ ــودة يف  رّشـ ــستة يف دورة اجمللـــس املعقـ ني الـ

دورتـه املعقـودة    أبريل استغرق جلستني، مدة كل منهما ثالث ساعات، قـرر املـؤمتر يف              /نيسان
 دقيقـة،  ١٥ بــ مرّشـح  أن حيـدد مـدة العـرض الـذي يقدمـه كـل               يوليـه / متـوز  – يونيه/يف حزيران 

ويف كــال اجلهــازين التــشريعيني، اجمللــس  . ولكــن دون إجــراء االســتجواب املرتــأى يف األصــل  
واملــؤمتر، مل َيجــرِ أي نقــاش ومل ُيْخلَــص إىل أي اســتنتاجات مــن الكلمــات امللقــاة، أو مــن         

ــة اجمللــس فقــط (الســتجواب ا وشــرع املــؤمتر، بــصفته اجلهــاز التــشريعي األعلــى، يف   ). يف حال
  . من الالئحة العامة للمنظمة٣٧إجراءات تعيني املدير العام، وفقاً للمادة 

ني ملنـصب املـدير العـام       رّشـح  ُعقـدت جلـسات اسـتماع جلميـع امل         :منظمة العمل الدوليـة     -١٥
وتـــنص إجـــراءات اآليلـــو املنقَّحـــة . ٢٠١٢مـــارس / آذار٣١ و٣٠، يـــومي لآليلـــو، للمـــرة األوىل

، املرفق الثالث، الـصيغة املنقَّحـة       نظمة العمل الدولية  ملجمموعة القواعد املنطبقة على اهليئة التشريعية       (
ني يف مرّشــحعلــى أن تــنظَّم جلــسات االســتماع لل) ٢٠١١نــوفمرب /الــيت ُعــدِّلت يف تــشرين الثــاين

ويتـوىل رئـيس جملـس اإلدارة إجـراء سـحب           . نظمة ُتعقَد قبل االنتخاب   جلسة مغلقة جمللس إدارة امل    
ون بتـاريخ االسـتماع إلـيهم       رّشـح ني فين جلسة االستماع، وُيبلَّـغ امل      رّشحعشوائي لترتيب ظهور امل   

 مرّشـح وُيسَتمع إىل كل    . وتوقيته التقرييب قبل أسبوع واحد على األقل من تاريخ جلسة االستماع          
 رّشــحوعقــب ذلـك العــرض، يتلقــى امل .  إىل تقــدمي عـرض أمــام جملــس اإلدارة علـى انفــراد، ويــدعى 

الوقـت  ويتـوىل أعـضاء مكتـب اجمللـس حتديـد      .  بـالرد عليهـا  رّشـح أسئلة من جملس اإلدارة ويقـوم امل     
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ــردوا األســئلة ويتلقــوا عروضــهم كــي يقــدِّمواني مرّشــحاملخــصص لل وخيــصص جلميــع .  عليهــاوي
 مرّشـح وترتئـي إجـراءات اختيـار املـدير العـام أيـضاً أن تتـاح لل             . قـت  مـن الو   نفس املقدار ني  رّشحامل

م فيــه عرضــاً لرؤيتــه بــشأن  يقــّد، كلمــة٢ ٠٠٠إمكانيــة تقــدمي بيــان مكتــوب ال يزيــد طولــه علــى 
اة يف نفـس الوقـت الـذي    والبيانات املتلقّ. املنظمة وللتوجه االستراتيجي الذي سيتَّبعه يف حال تعيينه    

وقـد ُعِقـد اجتمـاع جملـس        . حات هي وحـدها الـيت ُيقبـل َتـسلُّمها وجيـري توزيعهـا             ُتقدَّم فيه الترشي  
  .٢٠١٢مايو / أيار٢٨اإلدارة لغرض إجراء االقتراع اخلاص بتعيني املدير العام يف 

ني رّشــح طُبقــت اإلجــراءات اخلاصــة بتــسيري املقــابالت مــع امل  :منظمــة الــصحة العامليــة   -١٦
 طرائق تسيري تلك املقابالت على وجه الدقـة         نَّملنصب املدير العام هلذه املنظمة عدة مرات، مع أ        

، قـرر اجمللـس التنفيـذي إنـشاء فريـق         ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٤ففـي   : ال تزال قيد املراجعـة    
ب وعقــ). EB128.R14القــرار (عامــل ُيعــىن بــإجراءات وطرائــق انتخــاب املــدير العــام للمنظمــة    

، قررت مجعيـة الـصحة العامليـة    ٢٠١٢مايو / أيار٢٦، يف   )A/65/38(صدور تقرير الفريق العامل     
 األعـضاء   ني، علـى أن يكـون مفتوحـاً للـدول         مرّشـح أن يـتم إنـشاء منتـدى لل       "اخلامسة والستون   

ون يف تعريـف الـدول األعـضاء      رّشـح كافة، وذلك لتوفري منرب ال يتعلق بصنع القرار يـستخدمه امل          
رت اجلمعيـة   رَّوقـ ). WHA65.15مـن القـرار     ) ه(١الفقرة  (سهم ورؤيتهم، على قدم املساواة      بأنف

ني لكــي تنظــر فيهــا مجعيــة الــصحة رّشــح منتــدى املطرائــق تــسيريأيــضاً أن تقــوم األمانــة بتحديــد 
 وقـد أعـد الفريـق       . عـن طريـق اجمللـس التنفيـذي        ،٢٠١٣مـايو   /العاملية السادسة والستون يف أيـار     

ذكور أعاله خيارات بشأن توقيت انعقاد املنتدى، وكذلك بشأن مدته وشكله وعملية       العامل امل 
  ).EB/EDG/WG/3/3(املشاركة فيه اجلهات ، وكذلك األجوبةطرح األسئلة وتقدمي 

 ترتئــي آخــر  :اللجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة         -١٧
أن يـدعو رئـيس   "ضريية بـشأن تعـيني األمـني التنفيـذي القـادم      اإلجراءات اليت اعتمدهتا اللجنـة التحـ     

ني إىل تقدمي عروض أمام أعضاء اللجنة، يوضـحون  رّشحاللجنة، أو الشخص الذي تعيِّنه اللجنة، امل     
 مـن   ١١الفقـرة   ( اللجنـة    عمـل ب النـهوض فيها بالتفصيل ما يقترحونه من سياسات وبـرامج ملواصـلة           

ون رّشـح م فيها املدِّلسة مغلقة يقجل وحدد رئيس اللجنة موعداً )CTBT/PC-38/2/Annex IVالوثيقة 
علـى   تـسيري االجتمـاع      طرائـق وكانـت   . سـبتمرب / أيلول ٢٧عروضهم أمام أعضاء اللجنة، ُتعقد يف       

وُيعتزم وضع الصيغة النهائية لعملية تعيني األمني التنفيـذي أثنـاء           . ال تزال قيد املناقشة   وجه التحديد   
  ).٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢٢(الثالثني للجنة الدورة التاسعة و

جملـس احملـافظني   ، اعتمـد  ١٩٩٧سـبتمرب  / أيلـول ٢٤ يف   :الوكالة الدولية للطاقة الذرية     -١٨
ــام للوكالـــة، بالـــصيغة الـــواردة يف مـــذكرة أعـــدها رئـــيس اجمللـــس     إجـــراءات تعـــيني املـــدير العـ

)GOV/2008/44 .(   سامهة يف إجـراء تقيـيم موضـوعي لكافـة     بغيـة املـ  "وترتئي هذه اإلجراءات أنـه
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ني خماطبته يف جلسة مفتوحة ُتعقـد يف        مرّشحني، جيوز للمجلس أن يتخذ ترتيبات تتيح لل       رّشحامل
، عقـد   ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٦ويف  ". أسرع وقت ممكن بعد التاريخ احملدد لقفل باب الترشيحات        

.  ملنـصب املـدير العـام عرضـاً    حمرشّـ م أثناءهـا كـل   جملس حمـافظي الوكالـة جلـسة غـري رمسيـة قـدّ          
ني حاضرين يف قاعة اجتماعات اجمللس، وهم يتناوبون تقـدمي عروضـهم الـيت              رّشحوكان مجيع امل  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢وجرى االنتخاب رمسياً يف .  دقيقة١٥ إىل ١٠استغرق كل منها حنو 
    

    ني يف اليونيدورّشحاإلجراءات اخلاصة مبنتدى امل  -رابعاً  
    أوليةرات اعتبا    

ــدو، ميكــن أن تؤخــذ يف احلــسبان          -١٩ ــراءات خاصــة باليوني ــسعي إىل صــوغ إج ــدى ال ل
  .االعتبارات الواردة أدناه

ني أو  مرّشـح منتـدى لل  بعقـد    العنـصر املتعلـق      إدخـال أوالً، جتدر اإلشارة إىل أنه ميكـن          -٢٠
 الـداخلي للمجلـس     بالت معهم يف إجراءات اختيار املـدير العـام دون تعـديل النظـام             اتنظيم مق ب

وقد اختارت بعض املنظمات تعديل قواعدها، أما يف اليونيدو فيمكن للمجلـس،            . أو الدستور 
ري العـام ألعمـال   يوكذلك لرئيس اجمللس بتفويض مـن اجمللـس، ومبـساعدة مـن املكتـب يف التـس             

ني أو مرّشــحتلــك اهليئــة، أن يعتمــد مقــرراً يــوفر أساســاً قانونيــاً مناســباً الســتحداث منتــدى لل 
  .تنظيم مقابالت معهم

ثانياً، ميكن ألي إجراءات ُتعتمد يف اليونيدو أن تأخذ بعـني االعتبـار مـا اكُتـسب مـن                     -٢١
 يف سائر الوكاالت واملنظمـات، وخـصوصاً الفـاو ومنظمـة الـصحة العامليـة، وأن تأخـذ              جتارب

توقيــت عقــد وفيمــا يتعلــق ب.  ممارســات فــضلىمــا ُيعتــربإجــراءات االختيــار تلــك عناصــر مــن 
ني، يتعني أن تؤخذ بعني االعتبار ظروف اليونيدو، اليت تقتضي أن يكـون هنـاك    رّشحمنتدى امل 

ومـن  . فاصل زمين قدره شهران بني املوعد األقصى لتلقي الترشيحات وموعد االختيار الفعلي           
 ني يف اجتماع منفـصل يعقـد بعـد        مرّشحمث، ميكن ألي سيناريو حمتمل أن يرتئي عقد منتدى لل         

ــة         ــاد آخــر دورة عادي ــل وقــت كــاٍف مــن انعق املوعــد األقــصى لتقــدمي الترشــيحات، لكــن قب
  .للمجلس تسبق دورة املؤمتر اليت سيجري فيها تعيني املدير العام

ــشابه          -٢٢ ــات مت ــف الوكــاالت واملنظم ــد يف خمتل ــابالت املعتم ــدو أنَّ شــكل املق ــاً، يب ثالث
يــوم واحــد إلجــراء تلــك املقــابالت يف اجتمــاع ويف حالــة اليونيــدو، ُيقتــرح ختــصيص . إمجــاالً

 دقيقـة لطـرح     ٣٠، و مرّشـح كـل    دقيقـة لكلمـة      ١٥وميكـن أن ختـصَّص      . يترأسه رئيس اجمللـس   
دول أن  مـن الـ   وباتِّبـاع منـوذج الفـاو، ميكـن أن ُيـسمح ملمثـل كـل قائمـة                  . األسئلة والرد عليها  
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غرق طـرح مجيـع األسـئلة أكثـر         سؤاالً واحداً؛ ومن مث، ُيفترض أال يست       مرّشحعلى كل   يطرح  
  . دقيقة للرد على كل األسئلة٢٠ حنو مرّشحوبذلك يتبقى لل.  دقائق١٠من 
وقـد  . نيرّشـح رابعاً، سوف يتعني على اجمللس أن يبت بشأن املـشاركني يف منتـدى امل               -٢٣

 ومبا أنَّ اسـتحداث املقـابالت     . اتبعت املنظمات والوكاالت األخرى هنوجاً شىت يف هذا الشأن        
يقتـرح أن يكـون     و. ني يهدف إىل تعزيز شفافية عملية االختيار ومْنحاها اإلشراكي        رّشحمع امل 

كمـا  . ني مفتوحـاً أمـام مجيـع الـدول األعـضاء يف اليونيـدو             رّشـح االجتماع املخصص لتقـدمي امل    
الكرسي الرسويل وفلسطني ومنظمة فرسان مالطـة العـسكرية   (ُيقترح السماح حبضور املراقبني    

ولعلَّ اجمللس يـود أيـضاً النظـر      . واملنظمات احلكومية الدولية اليت تبدي اهتماماً بذلك      ) ةاملستقل
وقد يلزم أن تفـرض األمانـة،    . يف إمكانية السماح لرئيس جملس املوظفني ونائبيه مبراقبة املنتدى        

 للمنتـدى   عوسـوف توضـ   .  أي قيود لدواعي األمن وتوافر األماكن      ،بتفويض من رئيس اجمللس   
  .ءات خاصة بتسجيل املشاركني فيهإجرا
ففـي حـال عقـده      .  املختـارة لتنظيمـه    الطرائـق ني علـى    رّشحوتتوقَّف تكاليف منتدى امل     -٢٤

 يـورو، وهـذا يـشمل يومـاً واحـداً مـن             ١٥ ٠٠٠ملدة يوم واحد، تقدر تكاليف املنتدى بنحـو         
االنتخابـات املقبلـة،    وفيمـا يتعلـق ب    . خدمة املـؤمترات والترمجـة الـشفوية جبميـع اللغـات الرمسيـة            

ســوف ُتميــزن تكــاليف خدمــة املــؤمترات والترمجــة الــشفوية ضــمن خمصــصات دورات جملــس   
أمـا بـشأن عمليـة االختيـار الوشـيكة فـسوف يتعـيَّن تـوفري            . التنمية الصناعية يف امليزانيـة العاديـة      

ــة مــناألمــوال الالزمــة  ــة.  وفــورات امليزاني ني، رّشــحامل تقليــل التكــاليف املرتبطــة مبنتــدى   وبغي
ُيستصوب أن ُيعقد االجتماع جنبـاً إىل جنـب مـع دورة جلنـة الربنـامج وامليزانيـة الـيت ُتعقـد يف                        

لـها  ني فـسوف تتحمّ رّشـح  يف منتـدى امل    مرّشـح وأما بشأن تكـاليف مـشاركة كـل         . السنة ذاهتا 
  .حتهالدولة العضو اليت رّش

    
    نيرّشحاإلجراءات املقترحة ملنتدى امل    

  :س أن ينظر يف اإلجراءات التاليةميكن للمجل  -٢٥
    

    ني الختيار املدير العام لليونيدورّشحمنتدى امل    
ــي كــل     )أ(   ــحســوف يلق ــسم،مرّش ــادة   يه ت ــاً للم ــه وفق ــام  ٢-٦١ حكومت ــن النظ  م

ــضاء       ــدول األع ــع ال ــوح جلمي ــاع مفت ــة يف اجتم ــس، كلم ــداخلي للمجل ــراقبني   . ال ــوز للم ــا جي كم
وممثلي املنظمات احلكوميـة    ) فرسان مالطة العسكرية املستقلة   الكرسي الرسويل وفلسطني ومنظمة     (

وسـوف  . املعتمدة اليت تبدي اهتماماً، وكذلك لرئيس جملـس املـوظفني ونائبيـه أن حيـضروا املنتـدى                
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يترأس االجتمـاع رئـيس اجمللـس، وُيعقـد االجتمـاع بعـد املوعـد األقـصى لتلقـي الترشـيحات وقبـل                       
ية للمجلس تسبق دورة املؤمتر اليت سيجري فيها تعيني املـدير           وقت كاف من انعقاد آخر دورة عاد      

، أي قبــل يــوم ٢٠١٣مــايو / أيــار٢١ني يف رّشــح، يقتــرح عقــد منتــدى امل٢٠١٣ويف عــام . العــام
  ؛)٢٠١٣مايو / أيار٢٤-٢٢(واحد من انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية 

 دقيقـة، دون    ١٥  مـدهتا  تـدى كلمـة ال تتجـاوز       يف املن  مرّشحسوف يلقي كل      )ب(  
ــن امل  ــححــضور أي م ــرينرّش ــات امل  . ني اآلخ ــب كلم ــحوســوف ُترتَّ ني حــسب الترتيــب  رّش

 رّشـح وينبغي أن تتضمن الكلمـة عرضـاً لرؤيـة امل         .  اليت مسَّتهم  الدولاألجبدي االنكليزي ألمساء    
   تعيينه؛جي الذي سيتَّبعه يف حاللتوجُّه االستراتيلنظمة واخلاصة بامل
ــة املدرجــة يف        )ج(   ــدول األفريقي ــرئيس ممــثالً لل ــدعو ال بعــد كــل كلمــة، ســوف ي

 املدرجــة يف القائمــة ألــف، وللــدول املدرجــة يف   اهلــاديالقائمــة ألــف، ولــدول آســيا واحملــيط   
.  سـؤاالً ال تتجـاوز مدتـه دقيقـتني         رّشـح القوائم باء وجيم ودال، لكي يطرح كل منهم على امل         

   لكــي يــرد علــى مجيــع األســئلة يف غــضون مــدة ال تتجــاوز  مرّشــحكلمــة للالمث يعطــي الــرئيس 
   دقيقة لطرح األسئلة والرد عليها؛٣٠وبذلك ُيعطى ما جمموعه .  دقيقة٢٠

 الرئيس، مبساعدة من األمانة، مراعاة الوقـت املخـصص، سـواء            يتكفلسوف    )د(  
  إللقاء الكلمات أو لطرح األسئلة والرد عليها؛

وســوف تــوفر  .  أن يــتكلم بــأي مــن لغــات األمــم املتحــدة     مرّشــحجيــوز لل  )هـ(  
  خدمات ترمجة شفوية كاملة؛

حاملا يتم إلقاء مجيع الكلمات وطرح األسئلة والرد عليها، يعلن الرئيس اختتـام        )و(  
  .وال ُيجرى أي نقاش وال ُيستخلص من الكلمات أو األسئلة أو األجوبة أي استنتاج. املنتدى

    
    اء املطلوب من اجمللس اختاذهاإلجر  -خامساً  

يقدم إرشـادات   وأن   أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة          لعلَّ اجمللس يودّ    -٢٦
  .نيرّشحبشأن اإلجراءات املقترحة ملنتدى امل
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    املرفق
    )من النظام الداخلي (٦١املادة     
    إجراءات تعيني املدير العام    

انتخابــات اجمللــس، حــسب االقتــضاء، مــا مل يــنص هنــا علــى  ق القواعــد املتبعــة يف تطّبــ  -١
  .خالف ذلك

 ملنــصب املــدير العــام يف خطــاب مكتــوب ترســله حكومتــه إىل رئــيس   رّشــح املىُيــسّم  -٢
ولكي تكون الترشيحات أهالً للنظر فيها، جيـب أن يتـسلمها رئـيس اجمللـس يف موعـد                  . اجمللس

يـة للمجلـس قبـل دورة املـؤمتر الـيت يعتـزم       أقصاه قبل شهرين مـن تـاريخ افتتـاح آخـر دورة عاد     
علـى الـرئيس أن يطلـب إىل األمانـة أن تعمِّـم تلـك الترشـيحات علـى                   و. فيها تعيني املدير العام   

 الترشـيح يف  ا أو للحكومـة الـيت رشـحته أن يـسحب         مرّشـح وجيـوز لل  . مجيع األعضاء دون إبطـاء    
  .أي مرحلة

  .ينظر اجمللس يف الترشيحات يف جلسات سرية  -٣
  .ني باالقتراع السريرّشحتتخذ مجيع القرارات بشأن امل  -٤
ــع امل      -٥ ــني مجي ــن االقتراعــات ب ــسلة أوىل م ــحجتــري سل ــدد   رّش ــددها ع ني ال يتجــاوز ع
ني على أغلبية ثلثـي أصـوات مجيـع أعـضاء اجمللـس تقـدم             رّشحوإذا حصل أي من امل    . نيرّشحامل

  .رّشحإىل املؤمتر توصية بتعيني ذلك امل
 على أساس السلسلة األوىل من االقتراعات، جتـرى بعـد         مرّشح بتعيني أي    وصإذا مل ي    -٦

صدور لـ ني، ويلـزم    رّشـح إجراء املـشاورات املناسـبة سلـسلة ثانيـة مـن االقتراعـات بـني مجيـع امل                 
وبعـد  .  على أغلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين املصوتني       رّشحتوصية بالتعيني أن حيصل امل    

 الـذي ينـال أقـل عـدد مـن األصـوات مـن االعتبـار فيمـا تبقـى مـن               حرشّـ كل اقتراع، يـسقط امل    
ني، رّشـح إال اثنـان مـن امل   السلسلة الثانية من االقتراعات، وتستمر عملية االقتراع حىت ال يبقى           

  .وعندئذ ال جيرى أكثر من اقتراعني آخرين
ات، جتـرى،    اسـتناداً إىل السلـسلة الثانيـة مـن االقتراعـ           مرّشـح وإذا مل يوص بتعـيني أي         -٧

ني، ويلـزم  رّشـح بعد إجـراء املـشاورات املناسـبة، سلـسلة ثالثـة مـن االقتراعـات تـشمل مجيـع امل             
.  على أغلبية بسيطة من أصوات مجيع أعـضاء اجمللـس          رّشحصدور توصية بالتعيني أن حيصل امل     ل

صل على أقل عـدد مـن األصـوات مـن االعتبـار فيمـا        حي الذي   رّشحوبعد كل اقتراع، يسقط امل    
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قى من السلسلة الثالثة من االقتراعات، وتـستمر عمليـة االقتـراع حـىت ال يبقـى إال اثنـان مـن                    تب
  .ني، وعندئذ ال جيرى أكثر من اقتراعني آخرينرّشحامل
 علـى أسـاس السلـسلة الثالثـة مـن االقتراعـات، جتـرى               مرّشـح وإذا مل يوص بتعـيني أي         -٨

ني البـاقيني، ويلـزم فيهـا لـصدور توصـية      رّشـح سلسلة رابعة ال تزيد على ثالثة اقتراعات بـني امل      
  .تني على أغلبية بسيطة من أصوات األعضاء احلاضرين واملصّورّشحبالتعيني حصول امل

ــاًء علــى السلــسلة الرابعــة مــن االقتراعــات، جيــوز    مرّشــحوإذا مل يــوص بتعــيني أي   -٩  بن
ا املوصـوفة يف الفقـرات      وتتبـع ثانيـة عمليـة االقتـراع بـصيغته         . ني إضـافيني  مرّشحعندئذ تسمية   

  . أعاله٨ إىل ٥من 
  


