
   IDB.44/17    

  املتحدة األمم منظمة
 الصناعية للتنمية

 
Distr.: General 
15 September 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

140916    V.16-05681 (A)

*1605681*
 

 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ع هذه الوثيقة. طَبمل ُت، التوفريلدواعي 

  الصناعية التنميةجملس  
  واألربعون الرابعة الدورة
  ٢٠١٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٤-٢٢ فيينا،
  تاملؤقَّ األعمال جدول من ١٢ البند

 حمرشَّ اختيار لعملية التحضريية الترتيبات
      العام املديرملنصب

      العام املدير ملنصب مرشح اختيار لعملية التحضريية الترتيبات    
      األمانة من ةرمذكِّ    

 فيمــا املناســب والتوقيــت التشــريعية اإلجــراءات عــن معلومــات رةاملــذكِّ هــذه نتتضــمَّ 
ــق ــة يتعل ــار بعملي ــدير ملنصــب االختي ــام، امل ــرَّ مبشــروع وتوصــي الع ــد بشــأن رمق ــدى عق  منت
  .  ذلك لزم إذا حني،للمرشَّ

    
    مةمقدِّ  - أوالً 

 التفتـيش  وحـدة  لتوصيات وفقاً توقيتها وحسن االختيار عملية سالسة كفالة أجل من  -١
 املتحــدة األمــم منظومــة مؤسســات يف التنفيــذيني الرؤســاء اختيــار" عــن تقريرهــا يف املشــتركة
ــروط ــهم وشـ ــة "خدمتـ ــتناداً )،JIU/REP/2009/8 (الوثيقـ ــاح إىل واسـ ــتحداث جنـ ــدى اسـ  منتـ

 هــذه مقــدِّت )،١٠-م/٤٠-ص ت م ر(املقــرَّ ٢٠١٣ عــام يف العــام املــدير ملنصــب للمرشــحني
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 وعـن  العـام  املـدير  تعـيني  تـنظم  الـيت  التشـريعية  اليونيـدو  إجراءات عن أساسية معلومات الوثيقة
  .ذلك لزم إذا للمرشحني منتدى لعقد التحضريية الترتيبات

    
    التشريعية اليونيدو إجراءات  - ثانياً  

 أربــع لفتــرة لعــاما املــديَر العــام املــؤمتُر يعــيِّن أن علــى الدســتور مــن ٢-١١ املــادة تـنص   -٢
 جيـوز  أنـه  علـى  أيضاً ٢-١١ املادة وتنص. الصناعية التنمية جملس من توصية على بناء سنوات
  .تعيينه يعاد أن بعدها جيوز ال أخرى سنوات أربع لفترة العام املدير تعيني إعادة
 ٢٠١٣ نيـه يو/حزيـران  ٢٨ يف املعقودة الثانية االستثنائية دورته يف العام املؤمتر نعيَّ وقد  -٣

 ٢٠١٣ يونيـه /حزيـران  ٢٨ مـن  تبـدأ  سـنوات  أربـع  لفتـرة  لليونيـدو  اعامـ  مـديراً  يـون  يل السيد
 منصبــه،  مهــام  عشـرة  السـابعة  العاديـة دورته يف العام املؤمتر نهيعيِّ الذي العام املدير يتوىل أن إىل  أو
 الســابعة العــام املــؤمتر ورةد عقــدُت وســوف. )٧- م/٢- إ  د/ع  م راملقــرَّ( أبعــد يكــون التارخيـــني أيُّ

  .٢٠١٧ ديسمرب/األول كانون ١ إىل نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧ من الفترة يف فيينا يف عشرة
 ملنصــب املرشــح ىيســمَّ أن علــى للمجلــس الــداخلي النظــام مــن ٢-٦١ املــادة وتــنص  -٤

ــدير ــام امل ــوب خطــاب يف الع ــه ترســله مكت ــيس إىل حكومت ــنص. اجمللــس رئ ــادة وت  ٢-٦١ امل
 رئـيس  يتسـلمها  أن جيـب  فيهـا،  للنظـر  أهـالً  املرشـحني  ترشيحات تكون لكي أنه على ككذل

 املـؤمتر  دورة تسبق للمجلس عادية دورة آخر افتتاح تاريخ قبل شهران أقصاه موعد يف اجمللس
  .  العام املدير تعيني فيها يتم أن يعتزم اليت العام
 إىل ٢٧ مــن الفتــرة يف هاعقــُد ادئيمبــ راملقــرَّ للمجلــس، نوواألربعــ اخلامســة والــدورة  -٥

 للمـؤمتر  عشـرة  السابعة الدورة قبل للمجلس عادية دورة آخر هي ،٢٠١٧ يونيه/حزيران ٣٠
 الترشـيحات  يف للمجلـس  نوواألربعـ  اخلامسـة  الدورة تنظر أن عاملتوقَّ فمن لذلك ووفقاً. العام

 تعيينـه،  إعـادة  أو العـام  املـدير  عـيني ت بشـأن  العـام  املـؤمتر  إىل توصـية  موتقـدِّ  العـام  املـدير  ملنصب
  .  احلال يكون حسبما

. واألربعــني اخلامســة لدورتــه الدقيقــة املواعيــد احلاليــة دورتــه يف اجمللــس ريقــرِّ وسـوف   -٦
 دورات اجمللـس  يعقـد  السـابقة،  وللممارسـة  ٧-م/٣٩-ص ت م راملقـرَّ  مـن  (و) للفقرة ووفقاً
 اجمللـس  فيهـا  ينظر أن راًمقرَّ يكون اليت العام املؤمتر انعقاد سنوات يف عمل أيام أربعة من عادية
 تبـدأ  نوواألربعـ  اخلامسـة  الـدورة  كانـت  فـإذا  مث ومـن . العـام  املـدير  ملنصب مبرشح التوصية يف
 الترشـيحات  اجمللـس  رئـيس  لتلقـي  النـهائي  املوعـد  فسـيكون  ٢٠١٧ يونيـه /حزيران ٢٧ يوم يف
  .  ٢٠١٧ أبريل/نيسان ٢٧ يوم هو
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 يف األعضــاء لـدول ل ارجيـة اخل وزارات علـى  متعمَّـ  سـوف  السـابقة،  ممارسـة لل ووفقـاً   -٧
 تبلـغ  وسـوف . املوضـوع  هذا بشأن شفوية رةمذكِّ ٢٠١٦ ديسمرب/األول كانونموعد أقصاه 

 وتـدعو  العـام،  املـدير  تعـيني  تـنظم  الـيت  التشـريعية  اليونيـدو  بـإجراءات  األعضـاء  الـدول  رةاملذكِّ
 ترشـيحهم  يف ترغـب  الـذين  املرشـحني  بأمسـاء  اجمللـس  رئـيس  بـالغ إ إىل املهتمة األعضاء الدول
 األمانـة  إىل اجمللـس  رئـيس  يطلـب  سـوف  ،٢-٦١ للمـادة  ووفقاً. الذاتية وسريهم املنصب هلذا
  .وردت ما مىت تأخري دون األعضاء الدول على الترشيحات هذه تعمم أن
 مرشـحني  أيِّ أمسـاء  لـس للمج واألربعـني  اخلامسـة  الـدورة  إىل وثيقـة  يف متقـدَّ  وسوف  -٨

 اقتــراع إجــراء لــزم وإذا. داحملــدَّ النــهائي املوعــد ضــمن اجمللــس رئــيس يتلقاهــا الذاتيــة وســريهم
 يف نـة املبيَّ لإلجـراءات  وفقـاً  سـري  اقتراع جيرى فسوف مبرشَّح العام املؤمتَر اجمللُس يوصي لكي
. النظـــام لـــذلك بـــاء والتـــذييل للمجلـــس الـــداخلي النظـــام مـــن ٩-٦١ إىل ٤-٦١ املـــواد

ــؤمتر ينظــر وســوف ــام امل ــدير تعــيني بشــأن اجمللــس توصــية يف الع ــام امل ــاً الع ــادة وفق  ١٠٣ للم
  .العام للمؤمتر الداخلي النظام  من
    

    اليونيدو يف املرشحني منتدى إجراءات  -ثالثاً  
 ر(املقـرَّ  ٢٠١٣ مـايو /أيـار  ٢١ يف العـام  املـدير  ملنصـب  للمرشحني األول املنتدى قدُع  -٩
 بـالترادف  املرشحني منتدى موعد ددُِّح التكاليف، تقليص أجل ومن. )١٠-م/٤٠-ص ت م
 مرشـح  كـل  مشاركة تكاليف وحتملت. وامليزانية الربنامج للجنة والعشرين التاسعة الدورة مع
  .  املرشحة العضو الدولة املنتدى يف
ــر ترشــيح حــال ويف  -١٠ ــَرُي ،٢٠١٧ عــام يف للوظيفــة مرشــح مــن أكث ــ حقت  موعــد دحتدي

 الثالثـة  الـدورة  مـن  واحـد  يـوم  قبـل  أي ،٢٠١٧ مـايو /أيـار  ١٥ يـوم ليكـون   املرشـحني  منتدى
  .)٢٠١٧ مايو/أيار ١٨ إىل ١٦( وامليزانية الربنامج للجنة والثالثني

 املقبلـة  املرشحني ومنتديات ٢٠١٧ عام يف املرشحني ملنتدى بالنسبة بعتَُّت بأن ويوصى  -١١
. IDB.40/21/Add.1 الوثيقـــة يف والـــواردة ٢٠١٣ عـــام يف قـــتبِّطُ الـــيت اإلجـــراءات نفـــس

  .  الوثيقة هذه مرفق يف مستنسخة املعنية  والطرائق
    

    اختاذه اجمللس من املطلوب اإلجراء  - رابعاً  
  :التايل راملقرَّ مشروع اعتماد يف ينظر أن يودُّ اجمللس لعلَّ  -١٢

  :الصناعية التنمية جملس إنَّ"  



IDB.44/17 
 

4 V.16-05681 

 

  ؛IDB.44/17 الوثيقة يف الواردة املعلوماتب علماً حييط  (أ)  
ُيـراد   الـيت  السـنوات  يف العـام  املـدير  ملنصـب  حنيللمرشَّـ  منتدى دعقَُي أن ريقرِّ  (ب)  
 العـام  املدير هو الوحيد حاملرشَّ كان إذا حنيللمرشَّ منتدى دعقَُي الَّعلى أ عام، مدير فيها تعيني

  الدستور؛ من ٢-١١ ةاملاد ألحكام وفقاً تعيينه إلعادة حاملرشَّ
 يف املستنسـخة  للطرائـق  وفقـاً  املقبلـة  حنياملرشَّـ  منتـديات  ُتسـيَّر  أن أيضـاً  ريقرِّ  (ج)  
  ؛IDB.44/17 الوثيقة مرفق

 لـزم  إذا حني،للمرشَّـ  منتـدى  ٢٠١٧ مـايو /أيـار  ١٥ يف يعقد أن كذلك ريقرِّ  (د)  
  ".أعاله (ب) بالفقرة عمالً ذلك
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      املرفق
      العام املدير باختيار املعين حنيملرشَّا منتدى إجراءات    

 الـداخلي  النظـام  مـن  ٢-٦١ للمـادة  وفقـاً  حكومتـه  تقترحـه  حمرشَّ كل ميقدِّ  (أ)  
 للمــراقبني جيــوز كمــا. األعضــاء الــدول جلميــع مفتــوح اجتمــاع يف اإيضــاحي عرضــاً للمجلــس
 احلكوميـة  نظمـات وامل املسـتقلة)  العسـكرية  مالطة فرسان ومنظمة وفلسطني الرسويل (الكرسي
 ونائبيـه)،  (الـرئيس  املـوظفني  جملـس  ملمثلـي  وكذلك بذلك، اهتماماً تبدي اليت املعتمدة الدولية
  املنتدى؛ حضور

 لتلقـي  أجـل  آخـر  بعـد  عقـده  موعـد  ويكـون  اجمللـس،  رئـيس  االجتماَع يرأس  (ب)  
 الـيت  املـؤمتر  دورة تسـبق  للمجلـس  عاديـة  دورة آخـر  انعقـاد  مـن  كاف وقت وقبل الترشيحات

 دورة مـع  بـالترادف  حنياملرشَّـ  منتـدى  عقـد  رحيقتَـ  التكـاليف،  ولتقليـل . العام املدير فيها نيعيَّ
  وامليزانية؛ الربنامج جلنة

 مـدهتا  تتجـاوز  ال كلمة مرشح كل ويلقي. املنصة على املرشحني مجيع جيلس  (ج)  
ــ ويتحــدث. دقيقــة ٢٠  اإلنكليــزي جبــدياأل وبالترتيــب هلــم صــةاملخصَّ املنصــة مــن حوناملرشَّ

 حاملرشَّـ  لرؤيـة  اإيضـاحي  عرضـاً  الكلمـة  تتضـمن  أن وينبغي. رشحتهم اليت البلدان أمساء حبسب
 الـذين  حونواملرشَّـ . تعيينـه  حـال  يف يتبعـه  سـوف  الـذي  االستراتيجي وللتوجه باملنظمة اخلاصة
  ذلك؛ ميكنهم )PowerPoint( بوينت باور برنامج استعمال يف يرغبون

 األعضـاء  الـدول  الـرئيس  يـدعو  سوف كلماهتم، حنياملرشَّ مجيع يلقي أن بعد  (د)  
 صـندوق  يف ووضـعها  ورقيـة  قصاصـات  علـى  وفودهـا  أمسـاء  كتابـة  إىل أسئلة توجيه يف الراغبة

 ثـالث  حمرشَّـ  لكـل  وتتـاح  سـؤاله،  وفـدها  يطـرح  عضو، دولة اسم يسحب وعندما. السحب
  السؤال؛ على للرد أقصى كحد دقائق

 إلقــاء يف املتبــع الترتيــب عكــس املرشــحني مــن مــةاملقدَّ الــردود ترتيــب يكــون  (ه)  
  اإليضاحي؛ عرضه مقدَّ الذي األخري حاملرشَّ من بدءاً اإليضاحية، العروض
 تطـرح  لكـي  اإلقليميـة  اجملموعـات  لكـل  فرصـة  إتاحة يكفل أن للرئيس ينبغي  (و)  
 للــرئيس فــيمكن ،واحــدة عــةجممو مــن أعضــاء عــدة أمســاء حبتُســ مــا فــإذا مث ومــن. أســئلتها

  الصندوق؛ من آخر اسم سحب يقترح  أن
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ــة يف  (ز)   ــاح االجتمــاع، هناي ــ لكــل تت ــائق ثــالث حمرشَّ  عرضــه يلخــص لكــي دق
  األسئلة؛ عن اإلجابات على قيطبَّ الذي ذاته بالترتيب األخذ ويستمر. اإليضاحي
ــرئيس، يكفــل  (ح)   ــ األمانــة، مــن مبســاعدة ال ــ بالوقــت دالتقيُّ  للكلمــات صاملخصَّ
  وللتلخيص؛ ولألجوبة
 خـدمات  رتـوفَّ  وسـوف . اليونيـدو  لغات من لغة بأيِّ يتكلم أن حللمرشَّ جيوز  (ط)  
  الكاملة؛ الشفوية الترمجة

ــُت  (ي)   ــةاملقدَّ اإليضــاحية العــروض مــن نســخ رنَش ــ مــن م ــى حنياملرشَّ  الشــبكة عل
  .الدائمة للبعثات صةاملخصَّ (إكسترانت) اخلارجية

  


