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 *1185588*
 

 . االجتماعاتإىل الوثائق م بإحضار نسخهم منويرجى من أعضاء الوفود التكّر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام 
  الدورة الرابعة عشرة

٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢-نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٩البند 

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 
     احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

 ومية الدولية واملنظمات احلكومية املسائل املتعلقة باملنظمات احلك  
      وغري احلكومية وغريها من املنظمات

         مذكّرة من املدير العام    
 من الثالثة عشرةمعلومات عّما وقع منذ انعقاد دورة املؤمتر العام تقّدم هذه الوثيقة   

 تتمّتع أحداث تتعلق باالتفاقات مع املنظمـات احلكومية الدولية وباملركز االستشاري الذي
 .به املنظمات غري احلكومية اليت هلا صلة بعمل اليونيدو

     
    مقّدمة    

 دورتـه األوىل، مبـادئ توجيهيـة        يف من الدستور، أصدر املؤمتر العام،       ١٩ باملادة   عمالً  -١
 أن يـربم اتفاقـات أو يقـيم عالقـات مناسـبة             الـصناعية، جتيز للمدير العام، مبوافقة جملـس التنميـة         

 مــن ١٩ و١١ و٤ الفقـــــرات وتــنصُّ). ٤١-م/١-ع  مقَــرَّرمرفــق املُ(نــة  معيَّمــع منظمــات 
 أيِّ   املـؤمتر يف كـل دورة عاديـة تقريــرا عـن            إىلم املـدير العـام      املـبــادئ التوجيهيــة على أن يقـدِّ     
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 مع منظمات حكوميـة دوليـة أو منظمـات حكوميـة            املنظمـة،اتفاقات يكون أبرمها، نيابـة عن      
عالقــات استـشاريـة أُقيمــت منــذ      أيِّ   املتحـدة، وعـن    األمـم من مؤسـسات منظومـة      أو غـريها   

وتأيت هـذه الوثيقـة امتثـاال لتلـك األحكـام، وتقـّدم معلومــات               . السابقـةانعقـاد الـدورة العاديـة    
  .الثالثة عشرةمنذ انعقاد دورة املؤمتر العام اجملال  هذايف وقع من أحداث عّما 

    
     احلكومية الدوليةاملنظمات  -أوال  

مـشروع   علـى    ٦-م/٣٧- م ت ص   قَـرَّر وافق اجمللس يف دورته السابعة والثالثني يف املُ         -٢
أذن  ٧-م/٣٧- م ت ص  قَـرَّر يف املُ و ،االتفاق بـني اليونيـدو واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة            

املـؤمتر  دة، وهـي  واح اتفاق عالقة مناسب مع منظمة حكومية دولية إبرامباجمللس للمدير العام    
  .الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

  /٣٩- م ت صقَــرَّرويف الــدورة التاســعة والــثالثني، أذن اجمللــس للمــدير العــام، يف املُ    -٣
جمموعة دول أفريقيـا    واحدة، وهي    اتفاق عالقة مناسب مع منظمة حكومية دولية         إبرامب ٩-م

رتفـع العـدد اإلمجـايل للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة            وبـذلك ا  ،  والبحر الكارييب واحمليط اهلـادئ    
وتـرد يف   .  منظمـة  ٥٤اليت أُذن للمدير العام بالتفاوض معها على اتفاقـات مـن هـذا القبيـل إىل                 

  .األربع واخلمسنياملرفق األول هلذه الوثيقة قائمة بتلك املنظمات 
    

    املنظمات غري احلكومية  -ثانيا  
 مــنح مركــز ١١-م/٣٤- م ت صقَــرَّرمنــة والــثالثني يف املُقــرَّر اجمللــس يف دورتــه الثا   -٤

 Verein Südwind( للـسياسات اإلمنائيـة  رابطة زودفيند استشاري ملنظمتني غري حكوميتني، مها 

Entwicklungspolitik( رابطة إيسيكي الغذائية و)ISEKI-Food Association(.  
ــثالثني يف املُ     -٥ ــه التاســعة وال ــرَّر اجمللــس يف دورت ــرَّروق ــنح ١٠-م/٣٩- م ت صقَ  أن مي

  مركـزاً استـشاريا،  ،قتـصادية الدوليـة  منظمـة العالقـات اال  منظمة غري حكوميـة واحـدة، وهـي    

أن يـــسحب املركـــز االستـــشاري مـــن  ١١-م/٣٩-م ت ص قَـــرَّراجمللـــس أيـــضا، يف املُقـــرَّر و
 IDB.39/21املنظمـــــــــات غـــــــــري احلكوميـــــــــة املـــــــــذكورة يف املرفـــــــــق األول بالوثيقـــــــــة   

وبذلك أصبح جمموع املنظمات غـري احلكوميـة الـيت تتمّتـع حاليـاً      .  IDB.39/21/Corr.1يقةوالوث
  . منظمة على النحو املبيَّن يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة٧٢باملركز االستشاري لدى اليونيدو 

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -خامسا  

  .ومات الواردة يف هذه الوثيقة أن حييط علماً باملعللعل املؤمتر يودُّ  -٩
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   األول املرفق
   معها  اتفاقات عالقةأذون بإبرام احلكومية الدولية املاملنظمات    

  ) منظمة٥٤: ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٩حىت (
  

 قَرَّراملُ/السند  املختصراالسم املنظمة اسم
   وثيقة رمز

  اخللفيةاملعلومات
IDB.39/23  ٩-م/٣٩- ت صم   يط اهلادئجمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمل

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *األفريقي التنمية مصرف

IDB.6/15 ١٩-م/٦- ت صم  * الفكريةللملكية األفريقية املنظمة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  * للتكنولوجيااألفريقي اإلقليمي املركز

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم اآلرسو *قاييس لتوحيد املاألفريقية اإلقليمية املنظمة

 IDB.31/10  ٩-م/٣١-م ت ص   *االحتاد األفريقي

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  * والتقينالثقايف التعاون وكالة

IDB.33/14 ٩-م/٣٣- ت صم اآليتيك  الوكالة املعنية باملعلومات والتعاون يف ميدان التجارة الدولية

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم   اآلنديالربملان

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم اآليدمو * الصناعية والتعدينللتنمية العربية نظمةامل

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم األليكسو * والثقافة والعلومللتربية العربية املنظمة

IDB.17/21 ٧-م/١٧- ت صم  *العريب املغرب احتاد

IDB.3/24 ٤٣-م/٣- ت صم  * ومواد البناءلألمسنت العريب االحتاد

IDB.10/16/Add.1 ٢٠-م/١٠- ت صم  *األفريقية- اآلسيويةالقانونية االستشارية نظمةامل

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم   * اهلادئ املنتجة جلوز اهلندواحمليط بلدان آسيا مجاعة

IDB.15/8/Add.1 ١٠-م/١٥- ت صم  * ملنطقة البحر األسوداالقتصادي التعاون منظمة

IDB.5/22 ٤٠-م/٥- ت صم ومالكاريك  الكاريبيةاجلماعة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *الكاريبـي التنمية مصرف

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  * كارتاخينااتفاق

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  * لوسط أفريقياواالقتصادي اجلمركي االحتاد

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  * أفريقياوسط التنمية لدول مصرف

IDB.4/6 ٤٤-م/٤- ت صم الكوميسا *فريقيا واجلنوب األفريقي ألشرق املشتركة السوق

IDB.10/16 ٢٠-م/١٠- ت صم  * العربيةاخلليج التعاون لدول جملس

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم   العربيةاالقتصادية الوحدة جملس

IDB.10/16 ٢٠-م/١٠- ت صم   الكربىالبحريات التنمية لدول مصرف

IDB.21/25 ١٤-م/٢١- ت صم  التعمري لإلنشاء و األورويباملصرف
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 قَرَّراملُ/السند  املختصراالسم املنظمة اسم
   وثيقة رمز

  اخللفيةاملعلومات
IDB.11/18 ٣٥-م/١١- ت صم  *االقتصادي التعاون منظمة

IDB.6/15 ١٩-م/٦- ت صم  * األوروبيةاجلماعة

IDB.8/44 ٣٩-م/٨- ت صم  * حوض هنر البالتالتنمية املايل الصندوق

IDB.6/15/Add.1 ١٩-م/٦- ت صم  * أفريقيالغرب التضامن والتنمية االقتصادية للجماعة االقتصادية صندوق

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *للسكر بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي املصّدرة جمموعة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم الغويك * الصناعيةلالستشارات اخلليج منظمة

 الدولية للمعلومات التسويقية واخلدمات التعاونية اخلاصة احلكومية املنظمة
IDB.15/8 ١٠-م/١٥- ت صم إنفوبيش * يف أفريقياالسمكيةت باملنتجا

IDB.15/8 ١٠-م/١٥- ت صم  *اإلحيائية الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا املركز

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *ملنشآتترويج ال الدويل املركز

IDB.5/22 ٤٠-م/٥- ت صم  * العلمية والتقنيةللمعلومات الدويل املركز

IDB.37/12  ٧-م/٣٧- ت صم   *ؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربىامل

IDB.15/8 ١٠-م/١٥- ت صم  *للتربيد الدويل املعهد

IDB.4/6 ٤٤-م/٤- ت صم  للجوت الدولية املنظمة

IDB.5/22 ٤٠-م/٥- ت صم  * بدراسات الرصاص والزنكاملعين الدويل الفريق

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *رة اهلجلشؤون الدولية املنظمة

IDB.8/44 ٣٩-م/٨- ت صم  * الفلفلملنتجي الدولية اجلماعة

IDB.5/22 ٤٠-م/٥- ت صم   االستوائيةلألخشاب الدولية املنظمة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم   التجارةلتنمية اإلسالمي املركز

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  للتنمية اإلسالمي البنك

IDB.11/18 ٣٥-م/١١- ت صم اإليسيسكو * والعلوم والثقافةللتربية اإلسالمية املنظمة

IDB.8/44 ٣٩-م/٨- ت صم   والتكنولوجيا والتنميةللعلم اإلسالمية املؤسسة

IDB.11/18 ٣٥-م/١١- ت صم  *الالتينية تكامل أمريكا رابطة

IDB.9/19 ١٨-م/٩- ت صم  *العربية الدول جامعة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *اإلسالمي  املؤمترمنظمة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم   * السنغالهنر تنمية حوض منظمة

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  * جلنوب آسياالتعاوين البيئي الربنامج

IDB.2/31 ٢٨-م/٢- ت صم  *أفريقيا التنمية لغرب مصرف

IDB.37/13  ٦-م/٣٧- ت صم ويبو  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  . اتفاقأُبرم  *  
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     الثايناملرفق
   لدى اليونيدواستشاري الدولية غري احلكومية اليت تتمّتع مبركز املنظمات    

  ) منظمة٧٢: ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٩حىت (

 قَرَّراملُ/السند  املختصراالسم املنظمة اسم
   وثيقة رمز

  اخللفيةاملعلومات
IDB.24/24 ١٢-م/٢٤- ت صم  ة االقتصاد والتجارلطالب الدولية الرابطة

IDB.21/28 ١٣-م/٢١- ت صم   روسيالعموم حبوث السوق معهد

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   الغذائيةللصناعات العريب االحتاد

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

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   والصلبللحديد العريب االحتاد

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم   يف أفريقيااإلمنائي لالتموي مؤسسات رابطة

IDB.21/28 ١٣-م/٢١- ت صم  " ديلي أوبرييكمبانيا "رابطة

IDB.19/4 ٦-م/١٩- ت صم   والصناعية يف روسيااملالية اجملموعات رابطة

IDB.21/28 ١٣-م/٢١- ت صم أفيدي التنمية السابقني يف األمم املتحدةو خرباء الصناعة رابطة

IDB.15/11 ١١-م/١٥- ت صم آسيب النمساوي كبار اخلرباء جممع

IDB.17/12 ٨-م/١٧- ت صم   البيئة والتكنولوجيالشؤون النمساوية اجلمعية

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

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

IDB.19/4/Add.1 ٦-م/١٩- ت صم  )األكادميية األملانية للزراعة والتكنولوجيا( نينبورغ دويال مؤسسة

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   لرابطات املهندسني الوطنية األورويباالحتاد

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم   الصيانة الوطنيةجلمعيات األورويب االحتاد

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم   النوعيةلشؤون األوروبية املنظمة

IDB.14/23 ٢٤-م/١٤- ت صم   العامةللعالقات األورويب االحتاد

IDB.34/10 ٤-م/٣٤- ت صم   لشؤون األعمالالفرانكوفوين احملفل

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

IDB.8/14 ٤٠-م/٨- ت صم  لإلدارة العايل املعهد

IDB.10/13 ٢١-م/١٠- ت صم   التكنولوجيةللعلوم  الدوليةاألكادميية

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

IDB.6/4 ٢٠-م/٦- ت صم   اهليدروليةللبحوث الدولية الرابطة

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم  خلربة التقنيةا من أجل الطالب لتبادل الدولية الرابطة

IDB.24/24 ١٢-م/٢٤- ت صم  "هانيزن "الدولية املعرفة رابطة

IDB.6/4 ٢٠-م/٦- ت صم   األرضيةلإلنشاءات الدويل املركز
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 قَرَّراملُ/السند  املختصراالسم املنظمة اسم
   وثيقة رمز

  اخللفيةاملعلومات
IDB.19/4 ٦-م/١٩- ت صم   باحملطات الكهرمائية الصغريةاملعين الدويل املركز

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

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   اللدائن يف الزراعةالستعمال الدولية اللجنة

IDB.21/28 ١٣-م/٢١- ت صم إيسي  ومنظمي املشاريعللصناعيني الدويل املؤمتر

IDB.8/14 ٤٠-م/٨- ت صم   التصميم التخطيطيلرابطات الدويل اجمللس

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   الصناعيالتصميم الدويل جلمعيات اجمللس

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم  للمرأة الدويل اجمللس

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم  الدولية الكهروتقنية جنةالل

IDB.8/14 ٤٠-م/٨- ت صم   باحلرارة واهلندسة السطحية للمعاجلة الدويل االحتاد

IDB.14/23 ٢٤-م/١٤- ت صم   املعلوماتملعاجلة الدويل االحتاد

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم اإليفاب  الزراعينيللمنتجني الدويل االحتاد

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم اإليفاك  اآليلللتحكميل  الدواالحتاد

IDB.4/17 ٤٥-م/٤- ت صم   باألعمال التجارية واملهن الفنيةللمشتغالت الدويل االحتاد

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم الفيديك  االستشارينيللمهندسني الدويل االحتاد

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم اإليفا  األمسدةلصناعة الدولية الرابطة

IDB.11/6 ٣٦-م/١١- ت صم   اخلوصصة واالستثمارات األجنبيةلترويج الدولية املؤسسة

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

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

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

IDB.17/12 ٨-م/١٧- ت صم إمسكو  املشتركة املتعددة األعراقفةللثقا الدولية املنظمة

IDB.15/11 ١١-م/١٥- ت صم إنيم  البيئيةلإلدارة الدولية الشبكة

IDB.28/12/Add.1 ٨–م/٢٨- ت صم   الصغرية واملتوسطةللمنشآت الدولية الشبكة

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم اآليسو القياسي لتوحيدل الدولية املنظمة

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   العملألرباب الدولية نظمةامل

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

IDB.35/10 ٩-م/٣٥- ت صم   االحتاد الدويل للنقابات

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم   وتكنولوجيا األغذيةلعلم الدويل االحتاد

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   اجللودوكيمياءلوجيا  الدويل جلمعيات خرباء تكنواالحتاد

IDB.2/5 ١٩-م/٢- ت صم   الدويل للرابطات واملنظمات التقنيةاالحتاد

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم  اإلنشائية التجارب واألحباث املتعلقة باملواد واهلياكل ملختربات الدويل االحتاد

IDB.38/19 ١١-م/٣٨- ت صم إيفا رابطة إيسيكي الغذائية
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  اخللفيةاملعلومات
IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   للصناعات الصيدليةالالتينية أمريكا رابطة

IDB.35/10  ٩-م/٣٥- ت صم   منظمة أمريكا الالتينية للحكومات الوسطى

 IDB.21/28/Add.1 ١٣-م/٢١- ت صم  )مجعية التنمية والتعاون الدويل) ((Mountain Unlimited غري احملدودة اجلبل مجعية

IDB.39/18 ١٠-م/٣٩- ت صم   قتصادية الدوليةلعالقات االمنظمة ا

IDB.11/16 ٣٦-م/١١- ت صم   اإلسالميةواملدن العواصم منظمة

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

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

IDB.14/23 ٢٤-م/١٤- ت صم  الرابطة الدولية ألخوات احملبة

IDB.38/17  ١١-م/٣٨- ت صم   للسياسات اإلمنائيةرابطة زودفيند 

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   الصغرية واملتوسطةللمنشآت العاملية الرابطة

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   العاملية ملؤسسات البحوث الصناعية والتكنولوجيةالرابطة

IDB.2/5 ٢٩-م/٢- ت صم   العماللنقابات العاملي االحتاد

IDB.8/14 ٤٠-م/٨- ت صم   والتغليفللتعبئة العاملية املنظمة

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-م/٢- ت صم  خار االّدملصارف العاملي املعهد

  
 


