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  جملس التنمية الصناعية  
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت١٢البند 

     التوصية مبرشح ملنصب املدير العام
    املرشحون ملنصب املدير العام    
    إضافة    
    رة من األمانةمذكّ    

  ملرشحني ملنصب املدير العام حىت عن اأحدث عهدا  هذا التقرير معلومات يتضمَّن   
 .٢٠١٣يونيه / حزيران١٧

  
، أُبِلـغَ رئـيس اجمللـس،       ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ١٣خـة    املؤرَّ IDB.41/21بعد صدور الوثيقـة       -١

، بانــسحاب املرشــح اللــييب الــسيد عبــد الفتــاح أمحــد )هنغاريــا(تــشوداي  جســعادة الــسيد بــاال
خـة  ة الشفوية الواردة من البعثة الدائمة لليبيـا، واملؤرَّ        روترد يف مرفق هذه الوثيقة املذكّ     . التومي
  . ٢٠١٣يونيه / حزيران١٧
يونيـه  / حزيـران  ١٧ ملنصب املدير العـام اعتبـارا مـن          وهكذا، أصبحت قائمة املرشحني     -٢

  :كما يلي ٢٠١٣
  أفغانستان  شام الل بتهيجاالسيد 

  إيطاليا  اجياالسيدة ديانا باّت
  ولنداب  السيد مارتسني كوروليتس
  تايلند  السيد بونغسفاس سفاسيت

  الصني  السيد يل يون
  كمبوديا  السيد سوك سيبانا
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  )١(املرفق
    

───────────────── 
  .بالشكل الذي تلقّته به األمانةمستنسخة  الرسالة هذه  )1(
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  لمذكّرة الشفويةلالترمجة العربية 
  

  السفارة الليبية
  لدى البعثة الدائمة و

  الدولية  املنظمات
  بفيينا، النمسا

  
 679/11/7: الرقم

  ١٧/٠٦/٢٠١٣: التاريخ
      

، رئـيس جملـس التنميـة الـصناعية         بـاالج تـشوداي   فيينـا حتياهتـا إىل سـعادة الـدكتور          بالبعثة الدائمة   /رة الليبية هتدي السفا   
ف بإبالغــه، باإلشــارة إىل مــذكرهتا الــشفوية رقــم   يف فيينــا، وتتــشّر) اليونيــدو(التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية   

 ليبيا قررت سحب ترشيح السيد عبـد الفتـاح أمحـد التـومي مرشـحها ملنـصب املـدير        ، أنَّ ٢٦/٠٤/٢٠١٣ املؤرَّخة ٧/٦/٤٤٧
  . العام لليونيدو

، بـاالج تـشوداي   فيينا هذه الفرصـة لتعـرب عـن فـائق تقـديرها لـسعادة الـدكتور                 الدائمة ب البعثة  /وتغتنم السفارة الليبية    
  .يف فيينا) اليونيدو(ية الصناعية رئيس جملس التنمية الصناعية التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنم

          
  ]التوقيع[

    
 ]اخلتم[

      
  باالج تشودايسعادة الدكتور 

  يس جملس التنمية الصناعية التابعرئ
    ) اليونيدو(ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

United Nations Industrial Development Organization 
Vienna International Centre 

Wagramerstr. 5 
1400 Vienna   

  السيدة فاتو هايدارا، مديرة أمانة أجهزة تقرير السياسات،  :نسخة إىل
 فرع الدعوة والعالقات اخلارجية، اليونيدو


