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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق  يرجى من أعضاء الوفود التكّر لذا،.نسخبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من ال، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٣َّالبند 

      إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    افتتاح الدورة  - ١البند     

 املـؤمتر العـام      من النظـام الـداخلي للمـؤمتر العـام، سـوف َتفتـتُح دورةَ              ٣٤عمالً باملادة     
االســتثنائية الثانيــة رئيــسةُ الــدورة العاديــة الرابعــة عــشرة أو، يف حــال غياهبــا، ســوف يفتتحهــا    

  ).إكوادور(رئيُس الوفد الذي انُتخبت منه رئيسةُ تلك الدورة 
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - ٢البند     
ــادة     ــام، إذا اســتقال    ٢-٣٦عمــال بامل ــداخلي للمــؤمتر الع أحــد أعــضاء   مــن النظــام ال

ــؤمتر يف       ــادرا علــى أداء مهامــه أو مل يعــد ممــثال ألحــد األعــضاء، يقــوم امل املكتــب أو مل يعــد ق
ــل       أقــرب ــار الواجــب  للتمثي ــد باملكتــب، مــع إيــالء االعتب وقــت ممكــن بانتخــاب عــضو جدي

  .اجلغرايف العادل
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    إقرار جدول األعمال  - ٣البند     
ــالفقرة    ــرَّر م ت ص) ز(عمـــالً بـ ــة  ١١-م/٤٠-مـــن املقـ  الـــصادر عـــن جملـــس التنميـ

الـصناعية، يتــضمن جــدول األعمــال املؤقــت للـدورة االســتثنائية الثانيــة بنــدا واحــدا للمناقــشة،   
ــة  . وهــو تعــيني املــدير العــام  ــرار  (وباإلضــافة إىل البنــود اإلجرائي ــدورة واختتامهــا وإق افتتــاح ال

) ٣البنـد   ( املمـثلني لـدى املـؤمتر        ، أضافت األمانة بنـداً متعلقـاً بوثـائق تفـويض          )جدول األعمال 
وجـدولُ األعمـال املؤقَّـت الـذي        .  مـن نظامـه الـداخلي      ٢٨لتمكني املـؤمتر مـن االلتـزام باملـادة          

  .GC/S.2/1سُيقدَّم إىل املؤمتر لكي ُيقرَّه وارٌد يف الوثيقة 
    

    وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  - ٤البند     
 مـن دسـتور اليونيـدو، مـن ممثِّلـي مجيـع             ١-٨ليـه املـادة     يتألف املؤمتر، وفقا ملا تـنصُّ ع        

 مـن  ٢٧ووفقـاً للمـادة   .  من الدسـتور العـضوية يف املنظمـة   ٣وحتدِّد املادة . األعضاء يف املنظمة  
النظــام الــداخلي للمــؤمتر، جيــب أن ُتقــدَّم وثــائُق تفــويض املمــثّلني، وأمســاء وألقــاب األشــخاص 

ــُد الد   ــة العــضو، إىل املــدير العــام قبــل افتتــاح الــدورة الــيت    اآلخــرين الــذين يتــألف منــهم وف ول
وجيـب أيـضاً إبـالغُ املـدير العـام بـأيِّ            . سيحضرها الوفد بأسبوع علـى األقـل، إن أمكـن ذلـك           

ونظراً لقصر مـدة الـدورة االسـتثنائية، ُتَحـثُّ الوفـود علـى تقـدمي               . تغيري الحق يف تكوين الوفد    
 ٢٨بتـشكل الوفـود قبـل الـساعة التاسـعة مـن صـباح               وثائق التفويض واملعلومـات ذات الـصلة        

وجيب أن تكون وثائُق تفويض املمـثلني صـادرةً إمَّـا عـن رئـيس الدولـة                 . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
وال حيتـاج املمثِّـل الـدائم لـدى     . أو احلكومة وإمَّا عـن وزيـر اخلارجيـة يف الدولـة العـضو املعنيَّـة          

اُب اعتماده لدى املنظمة ينصُّ علـى أنـه مفـوٌَّض    املنظمة إىل وثائق تفويض خاصة إذا كان خط     
لتمثيل حكومته يف دورات املؤمتر، على أن يكون مفهومـاً أنَّ هـذا ال حيـول دون اعتمـاد تلـك                 

  .احلكومة شخصاً آخر ممثِّالً هلا بوثائق تفويض خاصة
 تتــألّف مــن الــرئيس، جلنــةٌ لوثــائق التفــويضوُتعــيَّن يف بدايــة املــؤمتر، بنــاًء علــى اقتــراح   

ــة العامــة لألمــم     . تــسعة أعــضاء ــائق التفــويض يف اجلمعي ــة وث ويــستند تكويُنهــا إىل تكــوين جلن
االحتـاد الروسـي وأنغـوال وبـريو وتايلنـد          : املتحدة يف دورهتا الـسابعة والـستني، وهـو كمـا يلـي            

وتفحـص هـذه   . والواليـات املتحـدة األمريكيـة    وترينيداد وتوبـاغو والـسويد وسيـشيل والـصني    
اللجنــةُ وثــائَق تفــويض املمــثِّلني، مث ترفــع تقريَرهــا دون إبطــاء إىل املــؤمتر، ويبــّت املــؤمتر عقــب  

  ).٢٨املادة (ذلك يف أيِّ مسألة تنشأ يف هذا اخلصوص 
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    تعيني املدير العام  - ٥البند     
ــه ك       ــسيد كاندي ــة عــشرة ال ــه الثالث ــام يف دورت ــؤمتر الع ــاً  . عــيَّن امل ــديراً عام ــومكيال م ي

 أو إىل أن يتـوىل املـدير        ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨لليونيدو ملدة أربع سنوات ابتداء مـن        
العام الذي يعيِّنه املؤمتر العام يف دورته العادية اخلامـسة عـشرة مهـام منـصبه، أيٌّ مـن التـارخيني                     

  ).١٨-م/١٣-املقرَّر م ع(هو األبعد 
ــام وشــرو   و   ــع أحك ــياً م ــام      متاش ــؤمتر الع ــا امل ــيت أقرَّه ــام، ال ــدير الع ــيني امل ــرَّر (ط تع   املق

ــادة  ١٩-م/١٣-م ع ــق، امل ــصناعية     ) ٩، املرف ــة ال ــرَّر جملــس التنمي ــة عــشرة، ق ــه الثالث يف دورت
ــارا مــن يــوم     أن ، يف حــال ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٨يقبــل اســتقالة املــدير العــام احلــايل، اعتب

. وقـد قـدَّم الـسيد كانديـه ك    ). ١١-م/٤٠-ملقرَّر م ت صا(تقدميها وفقا ألحكام عقد تعيينه      
فقـد  وعليـه،   . ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٨عـام يف    الدير  املـ  يومكيال إشعاراً باالستقالة مـن منـصب      

ــاً باإلشــعار     ــضاء علم ــدول األع ــم    (أُحيطــت ال ــة رق ــذكرة اإلعالمي  ١٨ املؤرَّخــة ٢٧انظــر امل
  ).٢٠١٣أبريل /نيسان

ــادة     ــاً للم ــن النظــام الــ  ٢-٦١ووفق ــدول األعــضاء إىل    م ــس، ُدعيــت ال داخلي للمجل
وقـرَّر  . ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٢٤تسمية مرشَّحني وإرسال الترشيحات إىل رئيس اجمللس قبـل          

يونيـه  / حزيـران ٢٨ أن يعقد دورة استثنائية للمـؤمتر يف  ١١-م/٤٠-اجمللس يف ُمقرَّره م ت ص  
نـصب املـدير العـام وبـشأن      لغرض وحيد هو النظـر يف توصـييت اجمللـس بـشأن مرشَّـح مل            ٢٠١٣

 ٢٨ يتـوىل املـدير العـام املنتخـب مهـام منـصبه يف                أن  اجمللـس  كمـا قـرَّر   . أحكام وشروط تعيينه  
؛ علـى أنـه جيـوز لـه أن يعـيِّن موظفـا مـسؤوال ملـدة حمـدودة معقولـة، إن                       ٢٠١٣يونيـه   /حزيران

  .األمر لزم
ى توصـية اجمللــس،  يعـيِّن املـؤمتُر، بنـاًء علـ    " مـن الدسـتور علـى أن    ٢-١١وتـنص املـادة     

  ".املديَر العام لفترة أربع سنوات
 من النظام الداخلي للمؤمتر اإلجـراء الـذي جيـب أن يتبعـه املـؤمتر                ١٠٤وتتضّمن املادة     

  .يف تعيني املدير العام
، ينظـر املـؤمتر كـذلك يف مـشروع عقـد يقدِّمـه إليـه اجمللـس يف                   ٤-١٠٣ووفقاً للمادة     

شـروط وأحكـام تعـيني املـدير العـام، ومنـها املرتـب وغـريه مـن                  الوقت نفـسه العتمـاده، حيـدِّد        
ومىت أقر املـؤمتر العقـد، يوقعـه املـدير العـام اجلديـد، كمـا يوقعـه          . التعويضات املرتبطة باملنصب  
  .رئيس املؤمتر باسم املنظمة
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ومن مث، سينظر املـؤمتر يف مقـرَّرين منبـثقني عـن الـدورة احلاديـة واألربعـني للمجلـس،                      
  :٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٤نعقد من اليت ست

  مقرَّر بشأن التوصية مبرشح ملنصب املدير العام؛  •  
  .مقرَّر بشأن شروط وأحكام تعيني املدير العام  •  

    
  اختتام الدورة  - ٦البند     

 


