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  .ويرجى من أعضاء الوفود التكّرم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي التوفري، طُُبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ

  املؤمتر العام
  الدورة الثالثة عشرة

       ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١- ٧
      تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الرابعة والثالثني    

      إضافة  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢الدورة الرابعة والثالثون املستأنفة يف     
  احملتويات

 الصفحة الفقرات    
 ٢ ١.................................................................................مقّدمة

 ٢ ١٠- ٢.............................................................ملسائل التنظيمية واإلجرائيةا-أوال
 ١٢٣- ١١...........................)١١البند (موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها  -ثانيا
 ٤ ١٣...............................................................)١٤البند (اعتماد التقرير  -ثالثا
 ٤ ١٤..........................................................................اختتام الدورة -رابعا
  املرفق

 ٥................٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢نفة يف الوثائق املقّدمة إىل اجمللس يف دورته الرابعة والثالثني املستأ
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    مقّدمة    
ُيعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الرابعة والثالثني املستأنفة على   - ١

وتشكّل احملاضر املوجزة جللسات . من الدستور) ج (٤- ٩املؤمتر العام وفقا ألحكام املادة 
  .ل الوقائع، جزءا رئيسيا من هذا التقرير، اليت ترِد فيها تفاصي)SR.8 وIDB.34/SR.7(اجمللس 

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوال  

ُعقدت دورة اجمللس الرابعة والثالثون املستأنفة يف مقر اليونيدو، مركز فيينا الدويل، يف   - ٢
 ).SR.8 وIDB.34/SR.7 انظر احملضرين املوجزين -جلستان عامتان  (٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢

لدورة املستأنفة رئيس دورة اجمللس الرابعة والثالثني، السيد باسوبريي أوتريو وترأس ا  - ٣
  ).بوليفيا(
    

    احلضور    
  : األعضاء يف اجمللس٥٣ التالية من بني الدول الـ٥٢ُمثّلت يف الدورة الدول الـ  - ٤

-هوريةمج(االحتاد الروسي، إثيوبيا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، إيران 
، إيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا، )اإلسالمية

تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية 
، السويد، العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سري النكا، السودان

سويسرا، الصني، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، 
كينيا، لكسمربغ، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة 
، لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليابان

  .اليونان
  : التالية األعضاء يف اليونيدو٣٦وشاركت يف الدورة أيضا الدول الــ  - ٥

أذربيجان، األرجنتني، األردن، ألبانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، 
بلغاريا، بليز، بنما، اجلبل األسود، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا الشعبية 

الرأس األخضر، زمبابوي، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، صربيا، الدميقراطية، 
، قربص، كازاخستان، الكامريون، الكويت، )البوليفارية- مجهورية(ُعمان، غامبيا، فنـزويال 

  .لبنان، ليتوانيا، ليسوتو، ماليزيا، منغوليا، ناميبيا، نيكاراغوا، هولندا، اليمن
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  . مراقبوشارك الكرسي الرسويل بصفة  - ٦
  .وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب  - ٧
اللجنة : وُمثّلت وكاالت األمم املتحدة املتخّصصة واملنظمات ذات الصلة التالية  - ٨

التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 
  .طاقة الذريةوالزراعة، والوكالة الدولية لل

املفوضية األوروبية، واملنظمة : وُمثّلت املنظمات احلكومية الدولية األخرى التالية  - ٩
  .الدولية للهجرة

رابطة خرباء الصناعة والتنمية السابقني يف : وُمثّلت املنظمات غري احلكومية التالية  - ١٠
  .ت احملبةاألمم املتحدة، واملعهد العايل لإلدارة، والرابطة الدولية ألخوا

    
    )١١البند (موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها   -ثانيا  

 من جدول ١١استأنف اجمللس دورته الرابعة والثالثني بغية مواصلة النظر يف البند   - ١١
  .موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها: األعمال

رير من املدير العام عن موعد دورة املؤمتر العام الثالثة وكان معروضا أمام اجمللس تق  - ١٢
وترد املناقشة حول هذا البند يف ). Add.1 واإلضافة IDB.34/9(عشرة ومكان انعقادها 

. ٦ إىل ٢، الفقراتIDB.34/SR.8، و٢٤ إىل ٤، الفقرات IDB.34/SR.7احملضرين املوجزين 
  ، واعتمد املقّرر)IDB.34/L.10(س نظر اجمللس يف مشروع مقّرر مقّدم من الرئيقد و

  . الوارد أدناه٩- م/٣٤- م ت ص
    
   موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها٩- م/٣٤- م ت ص  

  
  :إن جملس التنمية الصناعية  

 الداخلي للمؤمتر العام اليت تنص على أن تعقد النظام من ٤ املادة ستذكرا  )أ(   
  مقر املنظمة، ما مل يقّرر املؤمتر غري ذلك؛يفة دورات املؤمتر العام العادي

 العام اليت تقتضي أن للمؤمتر من النظام الداخلي ٨ أيضا املادة ستذكرا  )ب(   
 أو غري املباشرة، املرتبطة بعقد دورة املباشرةتتحّمل الدولة املضيفة النفقات اإلضافية الفعلية، 

  ما خارج مقر املنظمة؛
  ؛IDB.34/9/Add.1 الوثيقة املدير العام الوارد يف  علما بتقريرأحاط  )ج(   
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 باستضافة دورة مؤمتر نيجرييا أن يقبل العرض الكرمي املقّدم من حكومة رقّر  )د(   
 ٧ يف أبوجا، نيجرييا، يف الفترة من هيلتوناليونيدو العام الثالثة عشرة يف فندق ترانسكورب 

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١إىل 
 املدير العام التفاوض مع حكومة نيجرييا االحتادية وإبرام صيغة إىل طلب  )ه(   

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١ باملؤمتر وذلك يف موعد أقصاه اخلاصمناسبة لالتفاق 
 الشأن هذا أيضا إىل املدير العام أن يقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف طلب  )و(  

  . والثالثنيإىل الدول األعضاء إبان دورة اجمللس اخلامسة
  اجللسة العامة الثامنة

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢
    

    )١٤البند (اعتماد التقرير   -ثالثا  
واعتمده مبجمله، ) IDB.34/L.9(، نظر اجمللس يف مشروع التقرير ١٤يف إطار البند   - ١٣

انظر احملضر املوجز (على أن ُيعَهد إىل املقّررة مبهمة وضع التقرير يف صيغته النهائية 
IDB.34/SR.8 ٩ إىل ٧، الفقرات.(  

    
    اختتام الدورة  -رابعا  

سبتمرب / أيلول٢ من يوم ٣٢/١٦اختتم اجمللس دورته الرابعة والثالثني يف الساعة   - ١٤
  ).١١، الفقرة IDB.34/SR.8انظر (، ٢٠٠٨
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    املرفق
  الوثائق املقّدمة إىل اجمللس يف دورته الرابعة والثالثني املستأنفة     

      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢يف 
 العنوان بند جدول األعمال الرمز

IDB.34/9موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها ١١.  
 تقرير من املدير العام

IDB.34/9/Add.1موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها ١١.  
 تقرير من املدير العام

    
 ورقة غرفة االجتماعات

IDB.34/CRP.6 -  List of documents) قائمة الوثائق(  
IDB.34/CRP.7 -  List of participants) قائمة املشاركني( 

  
 

 

 


