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 .االجتماعات إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  السابعة والثالثونالدورة
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت ١٢البند

   املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية
  واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها

     من املنظمات
  واملنظمات احلكوميةاملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية     

      وغري احلكومية وغريها من املنظمات
      إضافة    
      األمانةمذكّرة من     

  ن نتائج وتتضمIDB.37/11 تكمل هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف الوثيقة   
التعاون مع املنظمات الدولية غري احلكومية ذات املركز االستشاري  متابعة استعراض حالة

 .لدى اليونيدو
    

    متابعة استعراض حالة التعاون مع املنظمات الدولية غري احلكومية  -أوال  
 ٢٠١٠أبريل /أجرت األمانة يف شهر نيسان ،IDB.37/11وفقا ملا جاء يف الوثيقة   - ١

 ٢٠١٠مايو /أيار ٣وحدد يوم  .املنظمات غري احلكوميةمع استعراضا ثانيا حلالة التعاون 
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  وتوجد حىت هذا التاريخ  .أدناه نتائج االستقصاءين معاوترد  .موعدا ائيا للردود
١٤٣ عة مبركز استشاري لدى اليونيدو، منهامنظمة غري حكومية متمت:  

  منظمة مل يعد باإلمكان اقتفاء أثرها؛ ٣٢  )أ(  
منظمة مل ترسل ردودا على االستقصاءات أو حتضر دورات أجهزة  ٥٣  )ب(  

  ؛٢٠٠٧تقرير السياسات منذ عام 
  منظمة أرسلت ردودا على االستقصاءات؛ ٤٨  )ج(  
  .٢٠٠٧منظمات حضرت دورات أجهزة تقرير السياسات منذ عام  ١٠  )د(  

 باليت ميكن أن تترتويف االستقصاء الثاين، أُبلغت املنظمات غري احلكومية بالعواقب   - ٢
ذات  من املبادئ التوجيهية) ب( ٢٠، حسبما ورد يف الفقرة طويال على انقطاع التعاون

  .)، املرفق باء٤١- م/١- م ع( الصلة
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -ثانيا  
٣ -  نظرا للنتائج املبياملرفق  ،)ب( ٢٠الفقرة  ،٤١-م/١- ر م عنة أعاله ووفقا للمقر

  باء، لعلّ الس يود النظر يف حجب املركز االستشاري عن املنظمات غري احلكومية 
اؤها يف املرفق األول هلذه الوثيقة، مع احلفاظ على املركز االستشاري الواردة أمس ٨٥الـ

  .ية الواردة أمساؤها يف املرفق الثايناملتبقّ ٥٨للمنظمات غري احلكومية الـ
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     األول املرفق

 راملقر/السند املختصر االسم املنظمة اسم
  وثيقة  رمز

 اخللفية املعلومات
 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  الرابطة التقنية األفريقية

 IDB.19/4 ٦-م/١٩-ت ص م تكلينك شبكة الربط املعنية بتطوير التكنولوجيا يف أفريقيا

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م آبسو اآلسيوية-األفريقيةمنظمة تضامن الشعوب 

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  ).Agri-Energy Roundtable, Inc" (املائدة املستديرة للطاقة الزراعية"شركة

 IDB.21/28  ١٣-م/٢١-م ت ص  معهد البحوث السوقية لعموم روسيا

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد العريب لصناعة السكر

 IDB.19/4 ٦-م/١٩-ت ص م  رابطة اموعات املالية والصناعية يف روسيا

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  رابطة الصناعيني يف أمريكا الالتينية

 IDB.17/12 ٨-م/١٧-ت ص م  لنمساوية لشؤون البيئة والتكنولوجيااجلمعية ا

 IDB.21/28 ١٣-م/٢١-ت ص م  مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  مركز دراسات اآلزوت

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  نادي داكار

 IDB.4/17 ٤٥-م/٤-ت ص م  اتالس الدويل التعاوين احملدود لتحليل مبيدات اآلف

 IDB.15/11/Add.1 ١١-م/١٥-ت ص م إندا هيئة التنمية البيئية يف العامل الثالث

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد األورويب لرابطات اخلرباء االستشاريني لشؤون التنظيم

 IDB.5/23 ٤١-م/٥-ت ص م  الرابطة األوروبية لصانعي األمسدة

 IDB.14/23 ٢٤-م/١٤-ت ص م إيريدو ة األوروبية للتنمية الصناعيةقليمياإلاملنظمة

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  احتاد اخلرباء االستشاريني األفريقيني

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  األكادميية الدولية للهندسة املعمارية

 IDB.11/16 ٣٦-م/١١-ت ص م  األكادميية الدولية للهندسة

 IDB.10/13 ٢١-م/١٠-ت ص م  ولية للعلوم التكنولوجيةاألكادميية الد

 IDB.19/4 ٦-م/١٩-ت ص م إياسي الرابطة الدولية للتعليم اهلندسي املستمر

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  الرابطة الدولية حلماية امللكية الصناعية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  الصغرية واملتوسطةنشآتوامل اليدوية الرابطة الدولية للحرف

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية

 IDB.4/17 ٤٥-م/٤-ت ص م أسترو املؤسسة الدولية للمنظمات التجارية للعامل النامي

 IDB.6/4 ٢٠-م/٦-ت ص م  ملركز الدويل لتدريب العاملني يف املهن املصرفيةا

 IDB.28/12 ٨-م/٢٨-ت ص م  للتجارة والتنمية املستدامة الدويلاملركز

 IDB.19/4 ٦-م/١٩-ت ص م  حملطات الكهرمائية الصغريةاملركز الدويل املعين با
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 راملقر/السند املختصر االسم املنظمة اسم
  وثيقة  رمز

 اخللفية املعلومات
 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة

 IDB.24/24/Add.1 ١٢-م/٢٤-ت ص م  مؤسسة الطاقة الدولية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  التحالف التعاوين الدويل

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  الس الدويل لبحوث البناء ودراساته ووثائقه

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل للهندسة الطبية والبيولوجية

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م يفاكإ االحتاد الدويل للتحكم اآليل

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م فيديك االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  يةلرابطات صانعي املستحضرات الصيدلاالحتاد الدويل 

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  امللتقى الدويل

 IDB.11/6 ٣٦-م/١١-ت ص م  املؤسسة الدولية لترويج اخلوصصة واالستثمارات األجنبية

 IDB.14/23 ٢٤-م/١٤-ت ص م  املعهد الدويل للتكنولوجيات التطبيقية

 IDB.28/12 ٨-م/٢٨-ت ص م  مركز االستثمار الدويل

 التعاقد من الباطن والتعاون والشراكة ملؤسساتالشبكة الدولية 
 يف امليدان الصناعي 

 
 ريوست

  
 IDB.19/4 ٦-م/١٩-ت ص م

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  املنظمة الدولية للخرباء

 IDB.10/13 ٢١-م/١٠-ت ص م  الرابطة الدولية لألساتذة

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  اجلمعية الدولية للتعليم اهلندسي

 IDB.10/13 ٢١-م/١٠-ت ص م  حصائي الدويلاملعهد اإل

 IDB.15/11 ١١-م/١٥-ت ص م إنترتيك املركز الدويل للمعلومات التكنولوجية

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  منائيإلاالحتاد الدويل للتعاون ا

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  لمهندسني املعمارينياالحتاد الدويل ل

 IDB.2/5 ١٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل للرابطات واملنظمات التقنية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

 IDB.14/23  ٢٤-م/١٤-ت ص م  املنجزات الشبابية األفريقية/املشاريعمجعية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  منائيإلملؤسسات التمويل ا رابطة أمريكا الالتينية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  رابطة املنتجني الصناعيني لألغذية يف أمريكا الالتينية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  معهد أمريكا الالتينية للحديد والصلب

 IDB.2/5/Add.1  ٢٩-م/٢-ت ص م  للدائنلشؤون امعهد أمريكا الالتينية 

 IDB.2/5/Add.1  ٢٩-م/٢-ت ص م   خيصاديري الترممجعية

 IDB.6/4  ٢٠-م/٦-ت ص م  منتدى موسكو الدويل لشؤون الطاقة

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  تعاضد شركات النفط احلكومية يف أمريكا الالتينية
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 راملقر/السند املختصر االسم املنظمة اسم
  وثيقة  رمز

 اخللفية املعلومات
 IDB.17/11  ١١-م/١٥-ت ص م  )التكنولوجيا اجلديدة واحملسنة(نيمتيك شبكة

 IDB.28/12  ٨-م/٢٨-ت ص م فوكا مؤسسة  املفتوحةمؤسسة الواحة للمدن 

 IDB.10/13  ٢١-م/١٠-ت ص م  احتاد عموم أفريقيا للعلوم والتكنولوجيا

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م   جلنة املعايري للبلدان األمريكية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م   اثالدويل لألحب" بيو مانزو"مركز

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م   مجعية الصناعة الكيميائية

 IDB.14/23  ٢٤-م/١٤-ت ص م   مركز دعم التنمية الغذائية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  مؤسسة العامل الثالث للدراسات االجتماعية واالقتصادية

 IDB.5/23  ٤١-م/٥-ت ص م   الدولية" ترانسفريغوروت"منظمة

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-صت م يونيس وأرباب العمل يف أوروبا اتالصناع الحتادات العامحتاداال

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م   احتاد املعارض الدولية

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  فريقياأاحتاد منتجي الطاقة الكهربائية والعاملني يف نقلها وتوزيعها يف

 IDB.21/28  ١٣-م/٢١-ت ص م   رابطة املتطوعني للخدمة الدولية

 IDB.4/17  ٤٥-م/٤-ت ص م   االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  اجلمعية العاملية للمنشآت الصغرية واملتوسطة

 IDB.2/5/Add.1  ٢٩-م/٢-ت ص م  الرابطة العاملية للبناء التجميعي واملباين اجلاهزة

 IDB.8/14  ٤٠-م/٨-ت ص م   املعهد العاملي للفحم

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م   يدي العاملةاالحتاد العاملي لأل

 IDB.5/23  ٤١-م/٥-ت ص م   لشؤون اإلدارةالس العاملي 

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  الرابطة العاملية ملناطق جتهيز الصادرات

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م  اإلمنائياالحتاد العاملي ملؤسسات التمويل 

 IDB.2/5  ٢٩-م/٢-ت ص م   االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة

 IDB.27/18  ١١-م/٢٧-ت ص م فيموزا  ناطق احلرةاالحتاد العاملي للم

 IDB.19/4  ٦-م/١٩-ت ص م   الرابطة العاملية للغاز النفطي املسيل

 IDB.5/23  ٤١-م/٥-ت ص م  للمسؤولني عن البناءاملنظمة العاملية 

 IDB.25/7  ١٠-م/٢٥-ت ص م   املنظمة الدولية للرؤية العاملية
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      الثاين املرفق
 راملقر/السند املختصر سماال املنظمة اسم

  وثيقة  رمز
 اخللفية املعلومات

 IDB.24/24 ١٢-م/٢٤-ت ص م  الرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد وإدارة األعمال

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد العريب للصناعات الغذائية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد العريب لألمسدة

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  والصلباالحتاد العريب للحديد 

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  فريقيةألمنائي اإلرابطة مؤسسات التمويل ا

 IDB.21/28 ١٣-م/٢١-ت ص م   ‘كمبانيا ديلي أوبريي‘رابطة

 IDB.21/28 ١٣-م/٢١-ت ص م أفيدي رابطة خرباء الصناعة و التنمية السابقني يف األمم املتحدة

 IDB.15/11 ١١-م/١٥-ت ص م  ء النمساويجممع كبار اخلربا

 IDB.24/24 ١٢-م/٢٤-ت ص م  العربية-غرفة التجارة النمساوية

 IDB.4/17 ٤٥-م/٤-ت ص م  املصرية-الغرفة التجارية النمساوية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  املنظمة الدولية للمستهلكني

 IDB.19/4/Add.1 ٦-م/١٩-ت ص م  )ااألكادميية األملانية للزراعة والتكنولوجي(نينبورغ -دوال

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  ورويب لرابطات املهندسني الوطنيةألاالحتاد ا

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد األورويب للجمعيات الوطنية املعنية بالصيانة

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  املنظمة األوروبية لشؤون النوعية

 IDB.14/23 ٢٤-م/١٤-ت ص م  للعالقات العامة االحتاد األورويب

 IDB.34/10 ٤-م/٣٤-ت ص م  التجاري للناطقني باللغة الفرنسيةاحملفل

  IDB.33/13 ١٠-م/٣٣-ت ص م  منظمة اخليارات والروابط العاملية

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  دارةاملعهد العايل لإل

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  التحالف النسائي الدويل

  IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  الرابطة الدولية لعلم وتكنولوجيا احلبوب

 IDB.6/4 ٢٠-م/٦-ت ص م  الرابطة الدولية للبحوث اهليدرولية

٢٩-م/٢-ت ص م  يا للخربة التقنيةالرابطة الدولية لتبادل الطالب توخ IDB.2/5/Add.1 

 IDB.24/24 ١٢-م/٢٤-ت ص م   الدولية" زنانيه"رابطة

 IDB.6/4 ٢٠-م/٦-ت ص م   املركز الدويل لإلنشاءات األرضية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  غرفة التجارة الدولية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  اللجنة الدولية الستعمال اللدائن يف الزراعة

 IDB.21/28 ١٣-م/٢١-ت ص م  املؤمتر الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  لتصميم التخطيطيالس الدويل لرابطات ا
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 راملقر/السند املختصر سماال املنظمة اسم
  وثيقة  رمز

 اخللفية املعلومات
 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  الس الدويل جلمعيات التصميم الصناعي

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  الس النسائي الدويل

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  اللجنة الكهرتقنية الدولية

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  احلرارية وهندسة السطوحاالحتاد الدويل للمعاجلة 

 IDB.14/23 ٢٤-م/١٤-ت ص م  االحتاد الدويل لتجهيز املعلومات

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م يفابإ االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني

 IDB.4/17 ٤٥-م/٤-ت ص م  االحتاد الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م   طة الدولية لصناعة األمسدةالراب

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  املعهد الدويل لعلم اللحام

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل للقياس

 IDB.17/12 ٨-م/١٧-ت ص م  املنظمة الدولية للثقافة املشتركة املتعددة األعراق

 IDB.15/11 ١١-م/١٥-ت ص م  دارة البيئيةإلالشبكة الدولية ل

 IDB.28/12/Add.1 ٨-م/٢٨-ت ص م  الصغرية واملتوسطةالشبكة الدولية للمنشآت 

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م   العملاملنظمة الدولية ألرباب 

 IDB.35/10 ٩-م/٣٥-ت ص م  االحتاد الدويل لنقابات العمال

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل لعلم وتكنولوجيا األغذية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد الدويل جلمعيات خرباء تكنولوجيا وكيمياء اجللود

 IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢-ت ص م  اإلنشائيةالتجارب واألحباث املتعلقة باملواد واهلياكل ملخترباتالدويل االحتاد

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  رابطة أمريكا الالتينية لصناعات املستحضرات الصيدلية

 IDB.35/10 ٩-م/٣٥-ت ص م  يطةللحكومات الوس منظمة أمريكا الالتينية

 مجعية التنمية) (Mountain Unlimited(غري احملدودة  اجلبلمجعية
 )والتعاون الدويل 

   
 IDB.21/28/Add.1 ١٣-م/٢١-ت ص م

 IDB.11/16  ٣٦-م/١١-ت ص م   منظمة العواصم واملدن اإلسالمية

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  مجعية التنمية الدولية

 IDB.14/23 ٢٤-م/١٤-ت ص م  بطة الدولية ألخوات احملبةالرا

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  ةوالتكنولوجيةث الصناعيوالبح ملؤسساتالرابطة العاملية 

 IDB.2/5 ٢٩-م/٢-ت ص م  االحتاد العاملي لنقابات العمال

 IDB.8/14 ٤٠-م/٨-ت ص م  غليف والتعبئةاملنظمة العاملية للت

٢٩-م/٢-ت ص م  خاراملعهد العاملي ملصارف االد IDB.2/5/Add.1 
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