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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت١١البند 

  :عملية االختيار ملنصب املدير العام
     استحداث منتدى للمرّشحني

      اإلجراءات التشريعية لتعيني املدير العام    
      مذكّرة من األمانة    

عن اإلجراءات التشريعية اليت ينبغي اتِّباعها أساسية ذكّرة معلومات تقدِّم هذه امل   
بشأن تعيني املدير العام، مبا يتماشى مع دستور اليونيدو ومع النظام الداخلي جمللس التنمية 

للنظر فيهما، يف حال أن أصبح سيناريوهني وهي تعرض أيضاً . الصناعية واملؤمتر العام
 . قبل دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرةمنصب املدير العام شاغراً

    
    مقدِّمة  -الًأو  

 من النظام الداخلي للمجلس علـى       ٦١ من دستور اليونيدو واملادة      ٢-١١تنّص املادة     -١
 ةُوتقــدِّم الوثيقــ. أن يعــّين املــؤمتُر املــديَر العــام، بنــاًء علــى توصــية اجمللــس، لفتــرة أربــع ســنوات  

IDB.40/21 مـــن التوضـــيحات بـــشأن خمتلـــف اخلطـــوات  َد، املزيـــ٦ىل  إ٢، يف الفقـــرات مـــن 
 لُ، يقـدِّم اجلـدو    للرجـوع إىل اإلجـراءات    وتـسهيالً   . التشريعية اليت تـشتمل عليهـا هـذه العمليـة         

الــزمين التــايل حملــةً عامــةً عــن املواعيــد الرئيــسية وإجــراءات العمــل املــراد اختاذهــا، وُتوضــع يف     
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ام يف تقـــدمي املـــساعدة إىل الـــدول األعـــضاء يف حتديـــد  املـــدير العـــبـــةُأيـــضاً رغفيهـــا االعتبـــار 
  .خدمتهاإلجراءات الكفيلة بالتهيئة النتقال سلس، يف حال أن قدَّم استقالته قبل هناية مّدة 

    
ترسل األمانةُ مذكّرةً شفوية تدعو فيها إىل تقدمي أمساء   ٢٠١٢ديسمرب /مطلع كانون األول

  .يتسلّمها الرئيسواملرّشحني 
 من النظام الداخلي للمجلس على أنه جيب ٦١تنّص املادة   ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥ أو ٢٤

يف موعد أقصاه قبل شهرين من تاريخ "تسلّم الترشيحات 
افتتاح آخر دورة عادية للمجلس قبل دورة املؤمتر اليت 

واملوعد املقترح آلخر دورة ". ُيعتَزم فيها تعيني املدير العام
  .٢٠١٣يونيه /زيران ح٢٨ إىل ٢٤من للمجلس هو 

   ٢٠١٣مايو / أيار٢١
  )موعد مقترح(

يرد مقترح األمانة يف الوثيقة (منتدى املرّشحني 
IDB.40/21 وAdd.1 –  ومن املقرر أن يبت اجمللس خالل

  .)دورته األربعني يف موعد انعقاد املنتدى وشكله
   ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٤

  ) مؤقّتدموع(
التوصية يف دية واألربعني اجمللس يف دورته احلايبّت س

املراد تقدميها إىل املؤمتر باسم املرّشح لتولّي منصب املدير 
  )١(.العام

انظر الفقرات ( عقد دورة استثنائية للمؤمتر العام إمكانية  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨
  ). أدناه٧ إىل ٣من 

    
ما هـو مبـيَّن بإمجـال       وتستند اإلجراءات التشريعية والتقومي الزمين ذو الصلة هبـا، حـسب            -٢

. األمهيــةأعــاله، إىل املقتــضيات التــشريعية، وتــضع يف احلــسبان أيــضاً التطــّورات األخــرية ذات  
هـام رفيـع املـستوى علـى هـامش دورة اجلمعيـة          لقـاء   ، وخـالل    ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٢٤ويف  

يـومكيال،  .  ك العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، أكّد األمني العام أنه طلـب إىل الـسيد كانديـه               
املدير العام لليونيدو، أن يقوم مبهـام املمثِّـل اخلـاص ملبـادرة الطاقـة املـستدامة للجميـع والـرئيس                     

 مــن ٩لفقــرة وفقــا ل إشــعاراً باالســتقالة ، ريثمــا يقــّدم العــامُراملــديوأتــاح . التنفيــذي للمبــادرة
 الـدول األعـضاء للنظـر يف        عقده، معلومات مسّبقة إىل البعثات الدائمة بغية توفري املساعدة إىل         

  .اإلجراءات املراد اّتباعها مبا يكفل حتقيق انتقال سلس
                                                           

سوف تصدر قائمة كاملة بأمساء الدول األعضاء اليت لديها حقوق تصويت لتقدميها إىل اجمللس   )1(  
)IDB.40/CRP.3 .( ويف الوقت الراهن، فقد ثالثة أعضاء، من أصل ثالثة ومخسني عضواً يف اجمللس، حقهم يف
  .(IDB.40/11/Add.1)وقد طلبت أوكرانيا استعادة حقها يف التصويت على مستوى اجمللس أيضاً . لتصويتا



IDB.40/26 

V.12-57023 3 
 

    اإلجراءات التشريعية  -ثانياً  
بغيـة تقــدمي املـساعدة إىل الــدول األعــضاء يف البـّت بــشأن اإلجـراءات واملعــايري، تعــرض       -٣

دير العام قبـل انعقـاد دورة   حمتَملني ميكن تطبيقهما يف حال مغادرة املسيناريوهني  التالية   ُتالفقرا
ومها يتماشيان مع املقتضيات اإلجرائيـة ويـضعان يف االعتبـار     . املؤمتر العام العادية اخلامسة عشرة    

. أيضاً النّية اليت أعرب عنها املـدير العـام مبغـادرة املنظَّمـة قبـل دورة املـؤمتر العـام اخلامـسة عـشرة                       
، حينمـا قُـدِّمت اسـتقالة       ١٩٩٢/١٩٩٣الفتـرة   كما أهنما يأخذان يف احلسبان وضـعاً حـدث يف           

، ُعوجلـت املـسألة خـالل    احلالـة ويف تلـك  . خدمتـه املدير العام قبل سنة تقريباً من استكمال مـّدة    
للمجلـس وكـذلك دورة اسـتثنائية للمـؤمتر         واحـدة أيـضاً     ودورة اسـتثنائية    واحـدة   دورة مستأنفة   

  .ديراً عاماً بالنيابة لفترة شهرين حينذاك مُسعالوة على ذلك، عيَّن اجمللو. العام
    

    تعيني املدير العام مبكّراً  - ألف  
ُيتــوّخى عقــد دورة اســتثنائية للمــؤمتر، عقــب انعقــاد دورة اجمللــس    الــسيناريو يف هــذا   -٤

ــام      ــدير الع ــيني امل ــة تع ــك بغي ــني، وذل ــة واألربع ــة احلادي ــدورة   . العادي ــد تلــك ال وميكــن أن ُتعقَ
ــدعو إىل عقــد دورة اســتثنائية      االســتثنائية إذا ــام أن ي ــدير الع ــرَّر اجمللــس أن يطلــب إىل امل ــا ق  م

  . من النظام الداخلي للمؤمتر٥للمؤمتر، مبا يتماشى مع املادة 
ينــاير أن يــستأنف دورتــه العاديــة  / كــانون الثــاين٢٢، قــرَّر اجمللــس يف ١٩٩٣يف عــام   -٥

وقـد أوصـت    .  مبرّشـح إىل املـؤمتر العـام       ، بغية تقدمي توصـية    ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٩العاشرة يف   
، بتعـيني   ١٩٩٣مـارس   / آذار ٣٠الدورةُ املستأنفةُ املؤمتَر العام، يف دورتـه االسـتثنائية األوىل يف            

 املـؤمتر، بعـد     نَّومـن مثّ فـإ    . املدير العـام اجلديـد    ماريا إي كامبوس ليكون     ماوريسيو دي   السيد  
ماريـا إي   ريسيو دي   وماقرَّر أن يعيِّن، بالتزكية،     "،  يوم واحد من انعقاد دورة اجمللس املستأنفة      

كامبوس مديراً عاماً ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ملّدة أربع سـنوات اعتبـاراً مـن اليـوم           
املعـيَّن يف الـدورة العاديـة    ، أو إىل حـني تـولّي املـدير العـام           ١٩٩٣أبريل  /األول من شهر نيسان   

ــسابعة للمــؤمتر العــام   ــارخيني أبعــد مهــال ــصبه، أّي الت ، حــسبما ٧-م/١-دإ/املقــرَّر م ع" (ام من
  ).٢٤-م/١٠-أُوصي به يف مقرَّر اجمللس م ت ص

 اجمللـس ميكنـه أن ينظـر يف إمكانيـة     نَّ، فـإ ١٩٩٣وبناًء على املمارسـة املعتمـدة يف عـام         -٦
 احلاديـة واألربعـني،     عقد دورة استثنائية للمؤمتر العام مباشرةً عقب انعقاد دورة اجمللس العاديـة           

 خـالل وأّما تكاليف عقـد دورة اسـتثنائية ليـوم واحـد للمـؤمتر              . بغية التوصية بتعيني املدير العام    
  . يورو٤٥ ٠٠٠األسبوع نفسه الذي ُتعقد فيه دورة للمجلس، فُتقدَّر بنحو 
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  .٢٠١٣يوليه /حضور املدير العام املنتخب اعتباراً من شهر متوزهذا السيناريو يتطلّب و  -٧
    

    تعيني مدير عام بالنيابة  - باء  
أنه إذا شغر منـصب املـدير العـام بـني دورتـني      على  من الدستور   ) و (٤-٩املادة  تنص    -٨

من دورات املؤمتر، يعيِّن اجمللُس مديراً عاماً بالنيابة يشغل املنصب حـىت دورة املـؤمتر العاديـة أو                  
  .االستثنائية التالية

. واحدة ُعيِّن فيها مدير عـام بالنيابـة       حالة   أعاله، كان هنالك     ٣وكما ذُكر يف الفقرة       -٩
ــول١ففــي  ــأ   ١٩٩٢ســبتمرب / أيل ــدائمني ب ــيُس اجمللــس املمــثِّلني ال ــم رئ ــسيد دومينغــو  نَّ، أعل    ال

وقـد قـرَّر اجمللـس، يف دورتـه     .  إشعاراً باستقالته من منصب املدير العـام    قدَّمبن،   اال سيازون. ل
ــسة، يف  ــتثنائية اخلامـ ــاين ٢٢ االسـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــادة  "، ١٩٩٣ينـ ــاً للمـ ــن ) و (٤-٩وفقـ مـ

  ، تعــيني الـسيد لــويس  " اخلدمـة يف منــصب نائـب املــدير العـام   مــدةالدسـتور، وبنـاًء علــى طـول    
ــاً     . ك ــديراً عامـ ــسة، مـ ــام اخلمـ ــدير العـ ــّواب املـ ــد نـ ــسندرين، أحـ ــن   ألكـ ــاراً مـ ــة، اعتبـ    بالنيابـ
مـارس  / آذار٣٠تثنائية األوىل للمـؤمتر العـام يف    حىت انعقاد الدورة االس١٩٩٣فرباير / شباط ١

 مبـدأ   نَّويف ذلك الوقت، كان بعض الدول األعضاء قد أعـرب عـن الـرأي القائـل بـأ                 . ١٩٩٣
  .ال ينبغي أن ُيحِدث سابقةاألقدمية 

 اإلجراء التايل يف دورته احلاديـة       ُسأعاله ُيتوّخى أن يّتخذ اجملل    املعروض  السيناريو  ويف    -١٠
تعـيني مـدير عـام بالنيابـة لفتـرة مخـسة            ) ب(قبول استقالة املدير العـام احلـايل، و       ) أ: (واألربعني

 ٢مـن   ( وحـىت دورة املـؤمتر العـام اخلامـسة عـشرة             ٢٠١٣يوليه  /أشهر تقريباً تبدأ يف شهر متوز     
وحينـذاك،  . التوصية مبرّشح ملنـصب املـدير العـام       ) ج(، و )٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٦إىل  

ــة للمــؤمتر يف كــانون األول تنظــر الــدور يف تقــدمي توصــية إىل اجمللــس   ٢٠١٣ديــسمرب /ة العادي
  . من النظام الداخلي للمؤمتر العام١٠٣بشأن تعيني املدير العام، وفقاً للمادة 

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -ثالثاً  

ــواردة يف هــذه الوث     -١١ ــوّد أن حيــيط علمــاً باملعلومــات ال يبــّت يف  وأن ،يقــةلعــلّ اجمللــس ي
  .اإلجراءات املراد اّتباعها بشأن تعيني املدير العام

  


