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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٨البند 

   
 للمؤمتر العام ومكان انعقادها والتحضري هلاموعد الدورة احلادية عشرة 

 تقرير من املدير العام

 .١٠-م/٢٨-م ت صيقّدم هذا التقرير معلومات عن التطّورات املستجدة بعد اعتماد املقّرر  

 
 عن حالة املشاورات اليت     IDB.28/11أفـادت الوثـيقة      -١

٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٧أجريـت مـع حكومـة كولومبـيا حـىت           
ولومبيا استضافة الدورة احلادية عشرة للمؤمتر      بشـأن عرض ك   

 وعمـــال بأحكـــام املقـــرر   . العـــام يف كارتاخيـــنا دي إنديـــاز  
، الـذي اعتمده اجمللس يف دورته الثامنة  ١٠-م/٢٨-م ت ص  

 .والعشرين، واصلت األمانة مشاوراهتا مع احلكومة

وحسـبما اتفـق علـيه يف جلسـة مع ممثلي احلكومة يف            -٢
، أعــّدت األمانــة بــيانا مفّصــال باآلثــار  ٢٠٠٤مــايو / أّيــار٢٨

/  حزيران ٣٠املالـية وأحالـت تلك املعلومات إىل احلكومة يف          
 .٢٠٠٤يونيه 

  موّجهة ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٥ويف رسالة مؤّرخة     -٣
، )انظـر مـرفق هـذه الوثيقة      (مـن وكـيل وزيـر تنمـية املنشـآت           

 .أبلغت احلكومة اليونيدو بأّنها سحبت عرضها
  

 طلوب من اجمللس اختاذهاإلجراء امل
 :رمبا يوّد اجمللس أن يعتمد مشروع املقرر التايل -٤
 

يقّرر جملس التنمية الصناعية عقد الدورة احلادية " 
  ٢٨من " أوستريا سنتر فيينا  "عشرة للمؤمتر العام يف مركز   

 ."٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول ٢نوفمرب إىل /تشرين الثاين
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 املرفق
  
 لصناعة والسياحةوزارة التجارة وا

 من وكيل وزير تنمية املنشآت
  

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥بوغوتا، العاصمة، 
 

أتشـّرف مبخاطبـتكم فـيما يـتعلّق بالعـرض الـذي تقّدمـت به حكومة كولومبيا الستضافة الدورة احلادية عشرة للمؤمتر            
 .يف مدينة كارتاخينا) اليونيدو(العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 
وأوّد إبالغكـم أّنـه تبّين لنا، نظرا للصعوبات املالية اليت يواجهها البلد حاليا ونظرا لضرورة حتديد أولوية االستثمارات                    

ويف هذا الصدد   . وهلذا السبب، قّررت احلكومة سحب عرضها     . الالزمـة، عـدم قدرتـنا عـلى ضمان تنظيم املؤمتر بشكل مالئم            
مبـيا يف استضـافة املؤمتـر ال تـزال قائمـة؛ وحنـن نـأمل يف أن نتمكّن يف املستقبل القريب من أن                أوّد القـول إنّ دوافـع رغـبة كولو        

 .نعرض جمّددا استضافة مدينة كارتاخينا إلحدى دورات املؤمتر العام لليونيدو
 

ومبيا جتاه  إن عـدول احلكومـة الكولومبـية عـن استضـافة املؤمتـر ال يعـين، بـأي حال من األحوال، تراجعا يف التزام كول                         
فنحن، على العكس من ذلك، نعترف بالعمل اهلام الذي تضطلع به املنظمة من أجل تعزيز التنمية الصناعية املستدامة                  . اليونيدو

بوصـفها عنصـرا ال غـىن عـنه يف مكافحـة الفقـر والـتفاوت االجـتماعي، حتقـيقا لألهـداف اإلمنائـية الـيت أقـّرها مؤمتـر قمة األمم                                 
 .املتحدة لأللفية

 
 .وآمل أنكم وأعضاء املنظمة ستقّدرون األسباب اليت دفعت باحلكومة إىل اختاذ هذا القرار الصعب 

 .وتقّبلوا  فائق التقدير واالحترام 
 

 ]توقيع[            

 كارلوس ألبريتو زّروك غوميز
 وكيل وزير تنمية املنشآت

             
 السيد كارلوس ماغارينيوس

 املدير العام
  اليونيدو

 فيينا


