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

  املؤمتر العام
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢١البند

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية
       من املنظماتوغريهاواملنظمات احلكومية وغري احلكومية

  الدولية واملنظمات احلكومية باملنظمات احلكوميةالعالقات     
  وغري احلكومية وغريها من املنظمات

    
      مذكّرة من املدير العام    

عشرة من  اخلامسةمنذ انعقاد دورة املؤمتر العام  حدثا م هذه الوثيقة معلومات عمَّتقدِّ    
تمّتع به االتفاقات مع املنظمـات احلكومية الدولية وباملركز االستشاري الذي تتطوُّرات بشأن 

 املنظمات غري احلكومية اليت هلا صلة بعمل اليونيدو.
    

    مقدمة    
توجيهيـة   ر العام، يف دورتـه األوىل، مبـادئ  من الدستور، أصدر املؤمت ١٩عمالً باملادة   -١

مناسـبة  يقـيم عالقـات   جتيز للمدير العام، مبوافقة جملـس التنميـة الصـناعية، أن يـربم اتفاقـات أو      
مــن  ١٩و ١١و ٤وتــنصُّ الفقـــــرات  ). ٤١-/م١-ع م رَّرقــ(مرفــق امل يَّنــةمــع منظمــات مع 
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إىل املـؤمتر يف كـل دورة عاديـة تقريــراً عـن أيِّ       يــة على أن يقـدِّم املـدير العـام   املـبــادئ التوجيه
املنظمـــة، مــع منظمــات حكوميــة دوليــة أو منظمــات   أبرمهــا، نيابـــة عــن   قــد اتفاقــات يكــون

ـــريها مــ   ــة أو غ ـــة     حكومي ـــات استشاري ــم املتحــدة، وعــن أيِّ عالق ــة األم ن مؤسســات منظوم
م وتأيت هذه الوثيقة امتثاالً لتلك األحكـام، وتقـدِّ  منـذ انعقـاد الـدورة العاديـة السابقـة.  أُقيمـت

  عشرة.   اخلامسةمنذ انعقاد دورة املؤمتر العام  هبذا الشأنتطوُّرات من  حدثا معلومـات عمَّ
    

    ية الدوليةظمات احلكوماملن  - أوالً  
، ٧- /م٤٢–املقـرَّر م ت ص  يف للمدير العام، اجمللسيف دورة اجمللس الثانية واألربعني، أَِذن   -٢
االحتــاد مــن أجــل البحــر  تني، مهــادوليــ تنيحكــومي تنيمــع منظمــ ة مناســبام اتفــاق عالقــإبربــ

  األبيض املتوسط واملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا.
ــرَّ      ويف  -٣ ــام، يف املقـــ ــدير العـــ ــس للمـــ ــني، أَِذن اجمللـــ ــة واألربعـــ ــس الثالثـــ   ردورة اجمللـــ

ــإبرام ١٢-/م٤٣-م ت ص ــتني، مهــا    ، ب اتفــاق عالقــة مناســب مــع منظمــتني حكــوميتني دولي
املفوضية االقتصادية األوراسية واملصـرف األورويب لالسـتثمار، وبـذلك ارتفـع العـدد اإلمجـايل       

ليت أُِذن للمدير العام بـأن يتفـاوض معهـا علـى اتفاقـات مـن هـذا        للمنظمات احلكومية الدولية ا
ــل إىل  ــة      ٥٨القبيـ ــذه الوثيقـ ــق هـ ــرد يف مرفـ ــة. وتـ ــة    منظمـ ــات احلكوميـ ــذه املنظمـ ــة هبـ قائمـ

  .٥٨الـ  الدولية
    

    املنظمات غري احلكومية  - ثانياً  
املركـز   مـنح ، ١١-/م٤٣-ر م ت صاألربعـني، يف املقـرَّ  الثالثة وقرَّر اجمللس يف دورته   -٤

وبـذلك أصـبح    ملنظمة غري حكومية واحدة، هي االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسـة.  االستشاري
 ،منظمـةً  ٧٧باملركز االستشاري لدى اليونيـدو   اع حاليجمموع املنظمات غري احلكومية اليت تتمتَّ

  ذه الوثيقة.هبيف املرفق الثاين  على النحو املبيَّن
    

    ب من املؤمتر اختاذه اإلجراء املطلو  - اًثالث  
  أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. املؤمتر يودُّ لَّلع  -٥

 



GC.16/14 

V.15-06541 3 
 

    املرفق األول
  معها اتفاقات عالقة ُتربمذن بأن املنظمات احلكومية الدولية اليت أُ    

  منظمة) ٥٨: ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠ حىت(
  

  
 رالسند/املُقَرَّ االسم املختصر اسم املنظمة

  رمز وثيقة 
 األساسيةاملعلومات 

IDB.31/10  ٩-/م٣١-م ت ص   االحتاد األفريقي *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  اجلمركي واالقتصادي لوسط أفريقيااالحتاد*

IDB.3/24 ٤٣-/م٣-م ت ص  اد العريب لألمسنت ومواد البناءاالحت *

IDB.17/21 ٧-/م١٧-م ت ص  احتاد املغرب العريب *

IDB.42/18  ٧-/م٤٢-م ت ص  حتاد من أجل البحر األبيض املتوسطاال *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  اتفاق كارتاخينا *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  الربملان اآلندي 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  التعاوين جلنوب آسياالربنامج البيئي *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  البنك اإلسالمي للتنمية 

IDB.9/19 ١٨-/م٩-م ت ص  معة الدول العربيةجا*

IDB.6/15 ١٩-/م٦-م ت ص  ةاجلماعة األوروبي *

IDB.8/44 ٣٩-/م٨-م ت ص  اجلماعة الدولية ملنتجي الفلفل*

IDB.5/22 ٤٠-/م٥-م ت ص الكاريكوم اجلماعة الكاريبية 

IDB.2/31 ٢٨-م/٢-م ت ص  ط اهلادئ املنتجة جلوز اهلندمجاعة بلدان آسيا واحملي *

IDB.11/18 ٣٥-/م١١-م ت ص  رابطة تكامل أمريكا الالتينية*

IDB.4/6 ٤٤-/م٤-م ت ص الكوميسا ة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيالسوق املشترك*

IDB.6/15/Add.1 ١٩-/م٦-م ت ص للجماعة االقتصادية لغرب أفريقياصندوق التضامن والتنمية االقتصادية*

IDB.8/44 ٣٩-/م٨-م ت ص  ق املايل لتنمية حوض هنر البالتاالصندو *

IDB.5/22 ٤٠-/م٥-م ت ص  يل املعين بدراسات الرصاص والزنكالفريق الدو*

IDB.37/12  ٧-/م٣٧-م ت ص   املعين مبنطقة البحريات الكربىاملؤمتر الدويل*

IDB.8/44 ٣٩-/م٨-م ت ص  املؤسسة اإلسالمية للعلم والتكنولوجيا والتنمية 

IDB.10/16 ٢٠-/م١٠-م ت ص  لس التعاون لدول اخلليج العربيةجم*
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 رالسند/املُقَرَّ االسم املختصر اسم املنظمة

  رمز وثيقة 
 األساسيةاملعلومات 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  جملس الوحدة االقتصادية العربية 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  تينية والكاريبـي املصّدرة للسكرجمموعة بلدان أمريكا الال*

IDB.39/23  ٩-/م٣٩-م ت ص  اهلادئي واحمليطجمموعة دول أفريقيا والبحر الكاريب 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  ز اإلقليمي األفريقي للتكنولوجيااملرك *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  املركز الدويل لترويج املنشآت*

IDB.5/22 ٤٠-/م٥-م ت ص  دويل للمعلومات العلمية والتقنيةاملركز ال*

IDB.15/8 ١٠-/م١٥-م ت ص  حيائيةاملركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا اإل*

IDB.21/25 ١٤-/م٢١-م ت ص  املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري 

IDB.43/16 ١٢-/م٤٣-م ت ص  املصرف األورويب لالستثمار 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  مصرف التنمية األفريقي *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  مصرف التنمية الكاريبـي *

IDB.10/16 ٢٠-/م١٠-م ت ص  مصرف التنمية لدول البحريات الكربى 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا*

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  مصرف التنمية لغرب أفريقيا*

IDB.42/18 ٧-/م٤٢-م ت ص  يف أفريقيااملصرف العريب للتنمية االقتصادية *

IDB.15/8 ١٠-/م١٥-م ت ص  املعهد الدويل للتربيد *

IDB.43/16 ١٢-/م٤٣-م ت ص  املفوضية االقتصادية األوراسية 

IDB.10/16/Add.1 ٢٠-/م١٠-م ت ص  األفريقية-ية القانونية اآلسيويةاملنظمة االستشار *

IDB.11/18 ٣٥-/م١١-م ت ص اإليسيسكو لوم والثقافةسالمية للتربية والعاملنظمة اإل *

IDB.6/15 ١٩-/م٦-م ت ص  للملكية الفكريةاملنظمة األفريقية  *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص اآلرسو ليمية األفريقية لتوحيد املقاييساملنظمة اإلق *

IDB.11/18 ٣٥-/م١١-م ت ص  منظمة التعاون االقتصادي *

IDB.15/8/Add.1 ١٠-/م١٥-م ت ص  تصادي ملنطقة البحر األسودن االقمنظمة التعاو *

املنظمة احلكومية الدولية للمعلومات التسويقية واخلدمات التعاونية *
IDB.15/8 ١٠-/م١٥-م ت ص إنفوبيش صة باملنتجات السمكية يف أفريقيااخلا

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص الغويك نظمة اخلليج لالستشارات الصناعيةم*
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 رالسند/املُقَرَّ االسم املختصر اسم املنظمة

  رمز وثيقة 
 األساسيةاملعلومات 

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  املنظمة الدولية لشؤون اهلجرة*

IDB.5/22 ٤٠-/م٥-م ت ص  املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية 

IDB.4/6 ٤٤-/م٤-م ت ص  املنظمة الدولية للجوت 

IDB.37/13  ٦-/م٣٧-م ت ص ويبوال  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص األليكسو افة والعلوماملنظمة العربية للتربية والثق *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص اآليدمو عربية للتنمية الصناعية والتعديناملنظمة ال *

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  منظمة املؤمتر اإلسالمي*

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-م ت ص  منظمة تنمية حوض هنر السنغال*

IDB.2/31 ٢٨-/م٢-ت ص م  وكالة التعاون الثقايف والتقين *

IDB.33/14 ٩-/م٣٣-م ت ص اآليتيك الوكالة املعنية باملعلومات والتعاون يف ميدان التجارة الدولية 

  أُبرم اتفاق.  *
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   ايناملرفق الث
  ع مبركز استشاري لدى اليونيدواملنظمات الدولية غري احلكومية اليت تتمتَّ    

  منظمة) ٧٧: ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠ حىت(
  

 السند/املُقَرَّراالسم املختصر اسم املنظمة
  رمز وثيقة 
 ساسيةاألاملعلومات 

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد األورويب جلمعيات الصيانة الوطنية

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد األورويب لرابطات املهندسني الوطنية

IDB.14/23 ٢٤-/م١٤-م ت ص  االحتاد األورويب للعالقات العامة

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد الدويل جلمعيات خرباء تكنولوجيا وكيمياء اجللود

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد الدويل لعلم وتكنولوجيا األغذية

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص اإليفاك االحتاد الدويل للتحكم اآليل

IDB.2/5 ١٩-/م٢-م ت ص  التقنية االحتاد الدويل للرابطات واملنظمات

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد الدويل للقياس

IDB.4/17 ٤٥-/م٤-م ت ص  االحتاد الدويل للمشتغالت باألعمال التجارية واملهن الفنية

IDB.8/14 ٤٠-/م٨-م ت ص  االحتاد الدويل للمعاجلة باحلرارة واهلندسة السطحية

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص اإليفاب الزراعينياالحتاد الدويل للمنتجني 

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص الفيديك االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني

IDB.35/10 ٩-/م٣٥-م ت ص   االحتاد الدويل للنقابات

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد الدويل ملختربات التجارب واألحباث املتعلقة باملواد واهلياكل اإلنشائية

IDB.14/23 ٢٤-/م١٤-م ت ص  االحتاد الدويل ملعاجلة املعلومات

IDB.43/17 ١١-/م٤٣-م ت ص   االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد العاملي لنقابات العمال

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد العريب لألمسدة 

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  لباالحتاد العريب للحديد والص

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  االحتاد العريب للصناعات الغذائية

IDB.40/20 ٩-/م٤٠-م ت ص   الغاز الدويلداحتا

IDB.10/13 ٢١-/م١٠-م ت ص  األكادميية الدولية للعلوم التكنولوجية

IDB.40/23 ٩-/م٤٠-م ت ص  التحالف العاملي للمنشآت الصغرية واملتوسطة
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 السند/املُقَرَّراالسم املختصر اسم املنظمة
  رمز وثيقة 
 ساسيةاألاملعلومات 

IDB.8/14 ٤٠-/م٨-م ت ص  التحالف النسائي الدويل

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  مجعية التنمية الدولية

IDB.21/28/Add.1 ١٣-/م٢١-م ت ص  ) (مجعية التنمية والتعاون الدويل)(Mountain Unlimitedمجعية اجلبل غري احملدودة 

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  مجعية الصناعة الكيميائية

IDB.17/12 ٨-/م١٧-م ت ص  عية النمساوية لشؤون البيئة والتكنولوجيااجلم

IDB.24/24 ١٢-/م٢٤-م ت ص  رابطة "آييسيك" الدولية

IDB.21/28 ١٣-/م٢١-م ت ص  رابطة "كمبانيا ديلي أوبريي"

IDB.14/23 ٢٤-/م١٤-م ت ص  الرابطة الدولية ألخوات احملبة

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  أجل اخلربة التقنية الرابطة الدولية لتبادل الطالب من

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص اإليفا الرابطة الدولية لصناعة األمسدة

IDB.10/13 ٢١-/م١٠-م ت ص اإليبا الرابطة الدولية لألساتذة

IDB.6/4 ٢٠-/م٦-م ت ص  الرابطة الدولية للبحوث اهليدرولية

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  واملتوسطةالرابطة العاملية للمنشآت الصغرية 

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  الرابطة العاملية ملؤسسات البحوث الصناعية والتكنولوجية

IDB.41/20 ١٦-/م٤١-م ت ص   رابطة املتطوعني للخدمة الدولية 

IDB.19/4 ٦-/م١٩-م ت ص  رابطة اجملموعات املالية والصناعية يف روسيا

IDB.24/24 ١٢-/م٢٤-م ت ص  "زنانيه" رابطة املعرفة الدولية

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  رابطة أمريكا الالتينية للصناعات الصيدلية

IDB.38/19 ١١-/م٣٨-م ت ص إيفا رابطة إيسيكي الغذائية

IDB.21/28 ١٣-/م٢١-م ت ص أفيدي رابطة خرباء الصناعة والتنمية السابقني يف األمم املتحدة

IDB.38/17  ١١-/م٣٨-م ت ص   اسات اإلمنائيةللسيرابطة زودفيند

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  رابطة مؤسسات التمويل اإلمنائي يف أفريقيا

IDB.15/11 ١١-/م١٥-م ت ص إنيم الشبكة الدولية لإلدارة البيئية

IDB.28/12/Add.1 ٨-/م٢٨-م ت ص  الشبكة الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسطة

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  الدوليةغرفة التجارة

IDB.24/24 ١٢-/م٢٤-م ت ص  العربية-غرفة التجارة النمساوية

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  اللجنة الدولية الستعمال اللدائن يف الزراعة

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  اللجنة الكهروتقنية الدولية
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IDB.21/28 ١٣-/م٢١-م ت ص إيسي املؤمتر الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع

IDB.11/6 ٣٦-/م١١-م ت ص  املؤسسة الدولية لترويج اخلوصصة واالستثمارات األجنبية

IDB.19/4/Add.1 ٦-/م١٩-م ت ص  مؤسسة دويال نينبورغ (األكادميية األملانية للزراعة والتكنولوجيا)

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  اجمللس الدويل جلمعيات التصميم الصناعي

IDB.8/14 ٤٠-/م٨-م ت ص  لس الدويل لرابطات التصميم التخطيطياجمل

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  اجمللس الدويل للمرأة

IDB.15/11 ١١-/م١٥-م ت ص آسيب جممع كبار اخلرباء النمساوي

IDB.34/10 ٤-/م٣٤-م ت ص  احملفل الفرانكوفوين لشؤون األعمال

IDB.28/12 ٨-/م٢٨-م ت ص  مركز االستثمار الدويل

IDB.19/4 ٦-/م١٩-م ت ص  املركز الدويل املعين باحملطات الكهرمائية الصغرية

IDB.6/4 ٢٠-/م٦-م ت ص  املركز الدويل لإلنشاءات األرضية

IDB.41/20 ١٦-/م٤١-م ت ص  املركز املعين باحلوار والتعاون العامليني

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  املعهد الدويل لعلم اللحام

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  املعهد العاملي ملصارف االّدخار

IDB.8/14 ٤٠-/م٨-م ت ص  املعهد العايل لإلدارة

IDB.21/28 ١٣-/م٢١-م ت ص  معهد حبوث السوق لعموم روسيا

IDB.2/5/Add.1 ٢٩-/م٢-م ت ص  املنظمة األوروبية لشؤون النوعية

IDB.33/13 ١٠-/م٣٣-م ت ص   يةمنظمة اخليارات والروابط العامل

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص  املنظمة الدولية ألرباب العمل

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص اآليسو املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

IDB.17/12 ٨-/م١٧-م ت ص إمسكو دة األعراقاملنظمة الدولية للثقافة املشتركة املتعّد

IDB.2/5 ٢٩-/م٢-م ت ص   للمستهلكنياملنظمة الدولية

IDB.8/14 ٤٠-/م٨-م ت ص  املنظمة العاملية للتعبئة والتغليف

IDB.39/18 ١٠-/م٣٩-م ت ص   منظمة العالقات االقتصادية الدولية

IDB.11/16 ٣٦-/م١١-م ت ص  منظمة العواصم واملدن اإلسالمية

IDB.35/10  ٩-/م٣٥-م ت ص  منظمة أمريكا الالتينية للحكومات الوسطى

 


