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A 

 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة

 الدورة السابعة بعد المائة

 2018أكتوبر/تشرين األول  24-22روما، 

 كلمة المرشحين لمنصب المدير العام أمام المجلس

 
 
من الالئحة الداخلية للجنة  3من املادة  2مبوجب الفقرة  2018أكتوبر/تشرررررررررررررين األو   8م، يف تلقى املدير العا -1

 "كلمة املرشرررحن ملنصرررب املدير العام أمام ا ل "طلب فيها إدراج البند ي   ةالشررر ول الدسرررتورية والقا)و)ية )اللجنة(، رسرررال
جدو  من  نقحةم)سررررخة أصرررردر املدير العام تبًعا لذلك، على جدو  األعما  امل قت للدورة السررررابعة بعد املائة للجنة. و 

  قت.املعما  األ
 
على كلمة املرشرررحن أمام ا ل ، ولكن  هاينصرررب تركيز اليت  ةاملوجز ة هلذا الطلب، أعّدت هذه الوثيقة واسرررتجابً  -2

  متر.املاللجنة قد ترغب يف أل تأخذ بعن االعتبار أ)ه مت وضع إجراء أيضا بالنسبة إىل 

 
مت ، املقرتحات اليت تقدّ 2010وقد استعرض ا ل ، يف دورته التاسعة والثالثن بعد املائة املنعقدة يف مايو/أيار  -3

 37 )ج( و)د( من املادة 1هبا اللجنة يف ما يتعلق بكلمة املرشرررحن ملنصرررب املدير العام أمام ا ل  وامل متر مبوجب الفقرة 
 من الالئحة العامة للمنظمة. 

 
هبذه يف املرفق ألف  ام أمام ا ل  والواردوافق ا ل  على اإلجراء املتعلق بكلمة املرشرررررررحن ملنصرررررررب املدير العو  -4

. كما أقر 2011يف أبريل/)يسرررررال املعقودة اإلجراء يف دورته احلادية واألربعن بعد املائة  اهذ نطبقيالوثيقة. وقّرر ا ل  أل 
يف املرفق باء هبذه الوثيقة، وأوصررى بأل  دير العام أمام امل متر والوارداملرشررحن ملنصررب امل ا ل  اإلجراء املقرتح بشررأل كلمة

2011 يعتمده امل متر يف دورته السابعة والثالثن املعقودة يف يو)يو/حزيرال ويوليو/متوز
 1. 

 
 

                                                      
 CL 139/PV/7و CL 139/PV/4و CL 139/6. ا)ظر أيضا الوثائق REP CL/139من الوثيقة  59و 58الفقرتال   1
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ة يف دواألربعن بعررررد املررررائررررة املعقو واتبع ا ل  اإلجراء الوارد يف املرفق ألف هبررررذه الوثيقررررة يف دورترررره احلرررراديررررة  -5
 .3، 2 2015 ة يف أبريل/)يسالداحلادية واخلمسن بعد املائة املعقو ته ويف دور  2011أبريل/)يسال 

 
يتعلق بكلمة املرشرررررحن ملنصرررررب املدير  )يف ما يناإلجراءكال إىل تأكيد إقرارها املسرررررتمر لإما وإل اللجنة مدعوة  -6

توصررررررررررية مبا تراه مناسرررررررررربا من تعديالت. وهكذا فنل اللجنة مدعوة إىل أل توصرررررررررري ا ل ، الالعام أمام ا ل  وامل متر( أو 
 حسبما االقتضاء، مبا يلي:

 
الواجب اتباعه يف الدورة الرابعة و اإلجراء املتعلق بكلمة املرشررررررررررررررحن ملنصررررررررررررررب املدير العام أمام ا ل   )أ(

 ؛2019أبريل/)يسال  12إىل  8والستن بعد املائة للمجل  اليت ستعقد خال  الفرتة من 
وحسررررررب االقتضرررررراء ومع األخذ يف االعتبار أة ذارسررررررة سررررررابقة قات صررررررلة، أة ترتيبات تتعلق بكلمة  )ب(

ميكن أل يتبعها امل متر يف دورته الدورة احلادية واألربعن اليت و املرشرررحن ملنصرررب املدير العام أمام امل متر، 
 .2019يو)يو/حزيرال  29إىل  22من املقرر ا)عقادها خال  الفرتة من 

  

                                                      
 .CL 151/7والوثيقة  CL 150/8من الوثيقة  16و 15. ا)ظر أيضا الفقرتن CL 151/REPمن الوثيقة  18الفقرة   2
. وأوصت اللجنة العامة للدورة السابعة والثالثن للم متر اليت ا)عقدت يف روما خال  الفرتة من 2011قّرر امل متر اتباع عملية خمتلفة يف عام   3
)أيضا( على أل يتحدث املرشحول ملنصب املدير العام أمام  37)د( من املادة 1تنص الفقرة  -20"، مبا يلي: 2011يوليو/متوز  2يو)يو/حزيرال إىل  25

، رهنا بالرتتيبات اليت قد يتخذها امل متر وفقا لالئحة العامة للمنظمة هبدف مندوبو الدو  األعضاءامل متر وأل جييبوا على األسئلة اليت قد يطرحها عليهم 
ىل التوافق الواسع يف اآلراء بالنسبة إىل مقرتح تقّدم به رؤساء ا موعات اإلقليمية يف املنظمة كفالة املساواة بن املرشحن. ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إ

اللجنة بأل يلقي املرشحول كلمتهم أمام  توصيبأل يتم ترشيد عملية إلقاء املرشحن لكلمة حرصًا على استخدام الوقت املتاح استخدامًا جيًدا. ولذلك 
دقيقة ختلّلتها كلمة املرشح وفرتة األسئلة  45من عملية استغرقت  2011قيقة بدال من تكرار ما اعتمده ا ل  يف أبريل/)يسال د 15امل متر ملدة ال تتجاوز 

يو)يو/حزيرال وبأل يتوىل الرئي  حتديد  25اللجنة بأل يلقي املرشحول كلمتهم بعد ظهر يوم السبت  توصي. وعالوة على قلك، 21)…( واألجوبة. 
 . وقد اعتمد امل متر هذه الرتتيبات.  املرشحن الستة للكلمة عن طريق القرعة"ترتيب تناو 
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 المرفق ألف
 

 المرفق دال*
 

 المرشحين اإلجراء المتعلق بكلمة
 لمنصب المدير العام أمام المجلس

 
 المجلسكلمة المرشحين لمنصب المدير العام أمام 

 
من الالئحة العامة للمنظمة، ببيال  12من املادة  5يديل كل مرشرح، جرت تسرميته بصرورة صرحيحة وفقاً للفقرة  (1)

دقيقة. ويتحدد ترتيب إدالء املرشحن ببيا)اهتم وقيامهم بالرّد على األسئلة  15أمام جلسة عامة للمجل ، ملدة تصل إىل 
 ن البيا)ات عرضاً لرؤية املرشحن بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.بقرعة جيريها الرئي . وينبغي أل تتضم

 
دقيقة ألعضرررراء ا ل  لتوجيه األسررررئلة ع  الرئي  الذة يقوم عندها  15وبعد كل بيال، سررررتتاح مدة تصررررل إىل  (2)

 دقيقة. 15بنفساح ا ا  لكل مرشح للرد على هذه األسئلة ملدة تصل إىل 
 
( أعاله على أل يتم ضررررررررمال 2الرئي  تعديل املدد املخصررررررررصررررررررة لحملسررررررررئلة واألجوبة وا ددة يف الفقرة )ومبقدور  (3)

ح، أل يراعي قدر  املسرررررررراواة يف الوقت املمنوح لكل املرشررررررررحن. وجيدر بالرئي  عند حتديد الوقت املخصررررررررص لكل مرشررررررررّ
 ليوم )فسه.املستطاع ضرورة أل يلقي كل مرّشح من املرشحن كلمته أمام ا ل  يف ا

 
يكفل الرئي ، مبسرررررررراعدة األمن العام للم متر وا ل ، التقيد الصررررررررارم بالوقت املخصررررررررص للبيا)ات ولحملسررررررررئلة  (4)

 واألجوبة على حد سواء.
 
 حيق للمرشح التحدث بأة لغة من لغات املنظمة. (5)
 
املعين من جدو  األعما . وال جيوز وحا  اسرررررتكما  كل البيا)ات واألسرررررئلة واألجوبة، يعلن الرئي  إقفا  البند  (6)

 إجراء أية مناقشات، أو استخالص أية استنتاجات من البيا)ات، أو األسئلة، أو األجوبة.
 
 

 مقتب  من تقرير جمل  املنظمة*
 2010مايو/أيار  21-17الدورة التاسعة والثالثول بعد املائة، روما 
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 باءالمرفق 
 

 *هاءالمرفق 
 

 المرشحين اإلجراء المتعلق بكلمة
 لمنصب المدير العام أمام المؤتمر

 
 كلمة المرشحين لمنصب المدير العام أمام المؤتمر

 
من الالئحة العامة للمنظمة، ببيال  12من املادة  5يديل كل مرشرح، جرت تسرميته بصرورة صرحيحة وفقاً للفقرة  (1)

دقيقة. ويتحدد ترتيب إدالء املرشرررحن ببيا)اهتم وقيامهم بالرّد على األسرررئلة  15أمام جلسرررة عامة للم متر، ملدة تصرررل إىل 
 بقرعة جيريها الرئي . وينبغي أل تتضمن البيا)ات عرضاً لرؤية املرشحن بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.

 
يه األسررررئلة ع  الرئي  الذة دقيقة للبلدال األعضرررراء يف املنظمة لتوج 15وبعد كل بيال، سررررتتاح مدة تصررررل إىل  (2)

 دقيقة. 15يقوم عندها بنفساح ا ا  لكل مرشح للرد على هذه األسئلة ملدة تصل إىل 
 
( أعاله على أل يتم ضررررررررمال 2ومبقدور الرئي  تعديل املدد املخصررررررررصررررررررة لحملسررررررررئلة واألجوبة وا ددة يف الفقرة ) (3)

ح، أل يراعي قدر املسرررررررراواة يف الوقت املمنوح لكل املرشررررررررحن. وجيدر  بالرئي  عند حتديد الوقت املخصررررررررص لكل مرشررررررررّ
 املستطاع ضرورة أل يلقي كل مرّشح من املرشحن كلمته أمام امل متر يف اليوم )فسه.

 
يكفل الرئي ، مبسرررررررراعدة األمن العام للم متر وا ل ، التقيد الصررررررررارم بالوقت املخصررررررررص للبيا)ات ولحملسررررررررئلة  (4)

 واألجوبة على حد سواء.
 
 حيق للمرشح التحدث بأة لغة من لغات املنظمة. (5)
 
وحا  اسرررررتكما  كل البيا)ات واألسرررررئلة واألجوبة، يعلن الرئي  إقفا  البند املعين من جدو  األعما . وال جيوز  (6)

 إجراء أية مناقشات، أو استخالص أية استنتاجات من البيا)ات، أو األسئلة، أو األجوبة.
 
 من الالئحة العامة للمنظمة. 37تعين املدير العام وفقاً ألحكام املادة  يشرع امل متر يف (7)

 
 

 مقتب  من تقرير جمل  املنظمة*
 2010مايو/أيار  21-17الدورة التاسعة والثالثول بعد املائة، روما 


