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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت١١البند 

  :عملية االختيار ملنصب املدير العام
     استحداث منتدى للمرّشحني

      عملية االختيار ملنصب املدير العام    
      إضافة    
      انةمذكّرة من األَم    

 مــن ١٧الفقــرة املعلومــات املقدَّمــة يف  علــى آخــر مــا اســتجدّ  هــذه املــذكّرة تتــضمَّن   
ــة  ــة  IDB.40/21الوثيقـ ــة  يف، خبـــصوص الطرائـــق املطّبقـ ــة تعـــيني األمـــني التنفيـــذي للجنـ  عمليـ

  . احلظر الشامل للتجارب النوويةنظَّمةالتحضريية مل
      

 معاهدة احلظر الشامل مةنظَّاإلجراءات املّتبعة لدى اللجنة التحضريية مل  -أوالً  
    للتجارب النووية

 عـن عمليـة االختيـار ملنـصب املـدير      IDB.40/21 الوثيقـة   من ١٧وردت إشارة يف الفقرة       -١
 معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة          نظَّمةالعام إىل املمارسة املّتبعة لدى اللجنة التحضريية مل       

الــصيغة النهائيــة لعمليــة تعــيني األمــني   فــإن قــة، وكمــا ذُِكــر يف تلــك الوثي ). اللجنــة التحــضريية(
  ).٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤-٢٢(يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة ُتحدَّد التنفيذي 
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 ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧وقد ُدعي إىل عقد منتدى مرّشـحي اللجنـة التحـضريية يف               -٢
  .ا أدناهواحد، وطُبِّقت املنهجية الوارد وصفهيوم ملدة اجتماع يف 
    

    جلسة الصباح    
لكي يعـرض   دقيقة   ٢٠وأُتيحت لكلِّ واحد منهم     .  املرّشحني على املنّصة    مجيعُ جلس  -٣

وقد قُدِّمت العروض اإليضاحية ضمن العشرين دقيقة املخّصـصة         . نظَّمةرؤيته بشأن مستقبل امل   
 تقـدَّمت لـدان الـيت   ، وذلـك بترتيـب أجبـدي حبـسب أمسـاء الب     على املنّصةلكلِّ منها، وُتليت من    

وينـت،   َبـَور بُ  برنـامج اسـتعمال   أُبِلغـوا مـسّبقاً بوجـود إمكانيـة         وكان املرّشحون قـد     . رّشحنيمب
  .واختار بعضهم ذلك

 بعـــد الظهـــر، مث رّد ٣٠/١٢وقـــد اخُتـــتم تقـــدمي العـــروض اإليـــضاحية عنـــد الـــساعة   -٤
 منـهم ثـالث دقـائق لإلجابـة         وُحدِّدت لكل مرّشح  . املرّشحون على األسئلة اليت ُوجِّهت إليهم     

  .عن كل سؤال
    

    جلسة بعد الظهر     
  . على األسئلةّدالرواصل املرّشحون   -٥
. وختاماً، أتاحت رئيسة اجللسة لكل مرّشح ثالث دقائق لتلخـيص عرضـه اإليـضاحي            -٦

  . يف اإلجابة عن األسئلة تطبيق الترتيب نفسه الذي اتُّبِع من قبلُوقد استمَر
    

    لعامةالطرائق ا    
كانت قد ُجهِّزت آلة إلكترونية لضبط الوقت مـن أجـل التقّيـد باملهـل الزمنيـة املتاحـة                     -٧

  .مرّشحلكل 
 يف ووضــعتهاكتبــت الوفــوُد الراغبــة بتوجيــه أســئلة أمساءهــا علــى قــصاصة مــن الــورق    -٨

وحينما كان ُيسحب اسم وفٍد ما، كان ذلك الوفد يطـرح سـؤاله،             . صندوق إلجراء الّسحب  
  .عليه كلُّ مرّشح يرّد وكان

  . على األسئلة بآخر مرّشح قدَّم عرضه اإليضاحيالرّد ترتيُب بدأ  -٩



IDB.40/21/Add.1 

V.12-57031 3 
 

علــى إتاحــة الفرصــة لكــل اجملموعــات ) حينــذاك(رئيــسة الوكــان قــد تقــّرر أن حتــرص   -١٠
 ميكـن للرئيـسة اقتـراُح سـحب اسـم آخـر          ،، وبعبـارة أكثـر حتديـداً      اإلقليمية لكي توّجه أسئلتها   

  . واحدةجمموعةإذا ما ُسحبت أمساء عّدة أعضاء من  من الصندوق
. رئيــسةُ هــي أيــضاً ســؤاالً الوطرحــت .  أســئلةلطــرحوقــد ســّجلت تــسعةُ وفــود أمساءهــا    -١١

  .ألنه كان هناك متسع من الوقتوأُتيحت الفرصة لكل الوفود الراغبة يف طرح أسئلة أن تسأل، 
ولـذلك فإنَّـه    .  دولـة موقِّعـة    ١٨٣ت   مغلقة ضمّ  جلسةوقد طُبِّقت هذه اإلجراءات يف        -١٢

  .باستثناء أمني اللجنة واثنني من موظفي الدعم، مل ُيسَمح ألي موظفني آخرين حبضورها
وقد ُنشرت نسخ مـن العـروض اإليـضاحية الـيت قـّدمها املرّشـحون يف نظـام اتـصاالت             -١٣

عـضاء الـيت   لكـي حتـصل عليهـا الـدول األ       )  علـى اإلنترنـت    خادوم شـبكي مـأمون    وهو  (اخلرباء  
  .حضور االجتماعتتمكّن من  مل
    

    لليونيدو لعاما منتدى املرّشحني الختيار املدير املقترح اتباعها يفاإلجراءات   -ثانياً  
 معاهــدة احلظــر نظَّمــةبــالنظر إىل اإلجــراءات الــيت اّتبعتــها مــؤخراً اللجنــة التحــضريية مل   -١٤

 فيينـا الـدويل، وباعتبـار كـون النـهج الـذي       الشامل للتجارب النووية، الكـائن مقّرهـا يف مركـز      
م فيمــا يلــي هنــا اللجنــة التحــضريية مألوفــاً لــدى عــدَّة دول أعــضاء يف اليونيــدو، ُتقــدَّ اعتمدتــه 

 منتــدى املرّشــحني الختيــار املــدير العــام     املقتــرح اتباعهــا يف صــيغة منقّحــة مــن اإلجــراءات    
  :IDB.40/21 من الوثيقة ٢٥ يف الفقرة كما تردلليونيدو، 
 مــن النظــام الــداخلي ٢-٦١ حكومتــه وفقــاً للمــادة  تقترحــهمرّشــحكــل يقــدِّم   )أ(  

كمــا جيــوز للمــراقبني  . يف اجتمــاع مفتــوح جلميــع الــدول األعــضاء  إيــضاحياً عرضــاًللمجلــس، 
ــسطني و  ( ــةالكرســي الرســويل وفل ــستقلة  منظَّم ــسكرية امل ــي املنظمــات  ثِّومم)  فرســان مالطــة الع ل

الـرئيس  (جملـس املـوظفني   ملمثِّلـي   ، وكـذلك     بـذلك   اليت تبدي اهتمامـاً    ،عتمدةاملالدولية  احلكومية  
  ؛أن حيضروا املنتدى) ونائبيه

ي  لتلقّـ  جـل أآخـر   بعـد   يكـون موعـد عقـده       و اجمللـس،     االجتماع رئـيسُ   يرأس  )ب(  
 مـن انعقـاد آخـر دورة عاديـة للمجلـس تـسبق دورة املـؤمتر الـيت            الترشيحات وقبل وقت كافٍ   

مــايو /أيــار ٢١قتــرح عقــد منتــدى املرّشــحني يف  ، ُي٢٠١٣ويف عــام . ملــدير العــامايعــّين فيهــا 
مـن  (، أي قبل يوم واحد من انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانيـة               ٢٠١٣

  ؛)٢٠١٣مايو / أيار٢٤ إىل ٢٢
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 ويلقي كل مرّشح كلمة ال تتجـاوز مـدهتا        . جيلس مجيع املرّشحني على املنّصة      )ج(  
  األجبــدي اإلنكليــزيبالترتيــبو ة املخصــصة هلــمّصاملنــيتحــدَّث املرّشــحون مــن  و.  دقيقــة٢٠

وينبغي أن تتـضّمن الكلمـة عرضـاً إيـضاحياً لرؤيـة املرّشـح         .  رّشحتهم يتحبسب أمساء البلدان ال   
واملرّشـحون الـذين    .  وللتوّجه االستراتيجي الـذي سـوف يّتبعـه يف حـال تعيينـه             نظَّمةاخلاصة بامل 

   ميكنهم ذلك؛)َبَور ُبوينت( برنامجغبون يف استعمال ير
ن يلقي مجيع املرّشحني كلماهتم، سوف يـدعو الـرئيُس الـدولَ األعـضاء        أبعد    )د(  

 يف صـندوق    ووضـعها مسـاء وفودهـا علـى قـصاصات ورقيـة           أالراغبة يف توجيه أسئلة إىل كتابـة        
 وُتتـاح لكـل مرّشـح ثـالث     وعندما ُيسَحب اسم دولٍة عضو، يطـرح وفـُدها سـؤاله،        . السحب

   على السؤال؛للرّددقائق كحدٍّ أقصى 
  عكــس الترتيــب املتَّبــع يف إلقــاء ترتيــب الــردود املقدَّمــة مــن املرّشــحنييكــون  )ه(  

  بدءاً من املرّشح األخري الذي قّدم عرضه اإليضاحي؛أْي لعروض اإليضاحية، ا
اإلقليميـة لكـي تطـرح       اجملموعـات ينبغي للرئيس أن يكفل إتاحة فرصـة لكـل            )و(  

ميكنـه أن    الـرئيس    ومن ثَّم إذا ما ُسحبت أمساء عدَّة أعضاء من جمموعـة واحـدة، فـإنَّ              . سئلتهاأ
  يقترح سحَب اسم آخر من الصندوق؛

ــائق لكــي يلخِّــص عرضــه        )ز(   ــاح لكــل مرّشــح ثــالث دق ــة االجتمــاع، ُتت يف هناي
  لى اإلجابات عن األسئلة؛ويستمّر األخذ بالترتيب ذاته الذي ُيطّبق ع. اإليضاحي
ــرئيس، مبــساعدة مــن األمانــة،  يكفــل  )ح(   ــ ال  بالوقــت املخــّصص للكلمــات  َدالتقيُّ

  ولألجوبة وللتلخيص؛
ُتـوفّر خـدمات الترمجـة    و.  لغة من لغات اليونيدوجيوز للمرّشح أن يتكلّم بأيِّ    )ط(  

  الفورية الالزمة لذلك؛
ــضاحية املق    )ي(   ــسٌخ مــن العــروض اإلي ــَشر ُن ــشبكة   ُتن ــى ال ــة مــن املرّشــحني عل دَّم
  .صة للبعثات الدائمةاملخصَّ) إكسترانت(اخلارجية 

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اّتخاذه  -ثالثاً  

  :لعلّ اجمللس يوّد أن ينظر يف اعتماد مشروع املقّرر التايل  -١٥
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  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"    
  ؛Add.1 وIDB.40/21ثيقتني حييط علماً باملعلومات الواردة يف الو  )أ(  
ــّرر أن يـــدعو إىل   )ب(   ــار٢١، يف أن ُيعقـــديقـ ــايو / أيـ منتـــدى ، ٢٠١٣مـ

  للمرّشحني ملنصب املدير العام؛ 
 يف الفقـرة  الطرائـق املبيَّنـة  طرائـق تنظـيم املنتـدى    تكـون    أنيقّرر أيضاً     )ج(  

  ".IDB.40/21/Add.1 من الوثيقة ١٤
  


