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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 2004نوفمرب / تشرين الثاين11-9فيينا، 

 جلنة الربنامج وامليزانية
  العشرونالدورة
 2004سبتمرب / أيلول9-8فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت9البند 

 مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

 توصيات الفريق االستشاري غري الرمسي املعين بالالمركزة

مع برنامج  هذه الوثيقة إىل التطّور احلاصل على صعيد الفريق االستشاري غري الرمسي، وُتفيد عن غرض اتفاق التعاون                 تشري   
كما تتضمن توصية مقّدمة من الفريق االستشاري غري الرمسي بأن حتيط           . ونطاقه وكيفية تنفيذه  ) اليونديب(األمم املتحدة اإلمنائي    

 .اللجنة علما بعني اإلجياب بالتوقيع على االتفاق
 

 مقدمة
، املدير 2-م /28-دعا اجمللس، يف مقرره م ت ص -1

ورمبا وكاالت األمم (اليونديب  العام إىل مواصلة حواره مع 
بغية تقدمي اقتراح بشأن إمكانية إقامة ) املتحدة األخرى

حتالف يف امليدان وضمن سياق عملية اإلصالح اجلارية يف 
. أو املؤمتر النظر فيه/األمم املتحدة، لكي يواصل اجمللس و

وامتثاال لذلك املقرر، أجرى املدير العام مشاورات مكثّفة  
 أثناء األشهر اليت أعقبت ذلك من أجل املضي مع اليونديب

وإضافة إىل ذلك، ويف اجتماع . يف تنفيذ عملية الالمركزة
يونيه / حزيران10للفريق االستشاري غري الرمسي عقد يف  

، عرض مدير اليونديب رؤية منظمته بشأن احلاجة  2004
إىل تعزيز التحالفات االستراتيجية مع عملية إصالح األمم 

وعقب ذلك  . وبشأن اتفاق التعاون املقترحاملتحدة 
 30االجتماع، ُعّممت على مجيع البعثات الدائمة يف 

 مذكرة إعالمية تتضمن معلومات 2004يونيه /حزيران
وكانت تلك املعلومات ذاهتا، اليت ترد يف . وافية عن االتفاق

هذه الوثيقة، هي أساس املناقشات يف سلسلة اجتماعات مع  
وقد نّوه الفريق االستشاري غري   . يميةاجملموعات اإلقل

، بأن    2004يوليه / متوز26الرمسي، يف اجتماعه املعقود يف  
اتفاق التعاون يراعي متاما توصيات الفريق اليت أُرسيت يف 

كما اتفق الفريق  . 2-م /28-من املقرر م ت ص ) ه(الفقرة 
على عرض أحكام اتفاق التعاون على جلنة الربنامج وامليزانية 

دورهتا العشرين لكي حتيط علما بعني اإلجياب بالتوقيع يف 
 .على االتفاق تسهيال لتنفيذ هذه املبادرة يف وقت مبكر
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  حمتوى اتفاق التعاون ونطاقه-أوال 

 
  الغرض الرئيسي للتعاون-ألف

 
الغرض من هذا التحالف االستراتيجي هو صوغ  -2

ع اخلاص، برنامج مشترك للتعاون التقين يف جمال تنمية القطا
يستهدف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جلنة األمم 

ويف استراتيجية  )1(املتحدة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية
ومن مث، فإن    ). GC.10/14مرفق الوثيقة (اليونيدو املؤسسية 

الغرض الرئيسي هلذا التحالف االستراتيجي هو معاجلة 
ظرا لوجود إدراك ختفيف حدة الفقر يف البلدان النامية ن

واضح إلمكانية ختفيف حدة الفقرة يف البلدان األشد فقرا 
والبلدان النامية بتهيئة الظروف املناسبة لتنمية القطاع 

 .اخلاص
  

  جوانب التعاون األخرى-باء
 

إضافة إىل ما سبق، يستهدف اتفاق التعاون  -3
استحداث منوذج جديد للتمثيل امليداين يف منظومة األمم 

والنهج اجلديد سيتيح لليونيدو أن توّسع حضورها . تحدةامل
 بلدا باالستناد إىل برامج 80امليداين يف هناية املطاف إىل 

مشتركة مع اليونديب يف ميدان تنمية القطاع اخلاص وسائر 
ويعترف االتفاق بكفاءات . ميادين خربة اليونيدو الفنية

وهو يعترف أيضا . اليونيدو األساسية وخبربهتا الفنية الرفيعة
بقوة اليونديب على الصعيد القطري وقدرته على تقدمي  

 .اخلدمات اإلمنائية إىل طائفة واسعة من الشركاء
  

  نطاق التعاون-جيم
 

حيّدد االتفاق نطاق التعاون بني اليونيدو واليونديب  -4
على الصعيد القطري، مراعيا األهداف اإلمنائية لأللفية  

إطار عمل األمم املتحدة /طري املشتركوأولويات التقييم الق
وستقوم شبكة املمثلني املقيمني واملعارف . للمساعدة اإلمنائية

_____________ 

متاح يف الويب على العنوان " حترير عملية تنظيم املشاريع" (1)
http:// www.undp.org/cpsd/fullreport.pdf نيسان1، وُنشر يف  /

 .2004أبريل 

العاملية التابعة لليونديب بإدراج كفاءات اليونيدو األساسية 
كما ستقوم . ومعارفها وخربهتا ومعلوماهتا يف صميم أنشطتها  

أما . باستكشاف إمكانية حشد املوارد بصورة مشتركة
يونيدو فستوفر اخلربات الفنية يف مسائل التنمية الصناعية ال

 :املستدامة يف اجملاالت التالية
 

 : القدرات التجارية          بناء  )أ( 
 

تدعيم األطر التنظيمية للمرافق املعنية مبطابقة                     • 
 املواصفات؛       

 تعزيز القدرة التنافسية؛              • 
الوصول إىل الشبكات العاملية للتعاقد من                          • 

 .التوريد    الباطن ولسالسل         
 

 :ترويج االستثمار         )ب ( 
 

ترويج االستثمار املباشر األجنيب من خالل                        • 
املشورة االستراتيجية والسياساتية والتحالفات                             

 التجارية؛     
بناء القدرات الالزمة لربط ترويج االستثمار                         • 

 باملؤسسات املعنية بالصناعة؛               
اختاذ مبادرات متويلية مبتكرة لربط الصناعة                         • 

 .الية  باألسواق امل       
 

 :الصناعات الزراعية         )ج ( 
 

إسداء املشورة وبناء القدرات لتعزيز اإلنتاجية                           • 
 والتسويق يف ميدان الصناعة الزراعية؛                  

دعم الصناعات الزراعية التقليدية لتحسني                     • 
اإلنتاجية والكفاءة وزيادة اندماجها يف                        
السالسل العاملية لتطّور املنتجات، ودعم تنّوع                        

 .رياف   مصادر الرزق يف األ         
 

 :الطاقة     )د ( 
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ترويج استخدام مصادر الطاقة الريفية يف                           • 
أغراض إنتاجية، مع التركيز على الطاقة                  

 املتجّددة؛    
املساعدة على صوغ وتنفيذ برامج لضمان                    • 

كفاءة استخدام الطاقة وعلى تقدمي عروض                       
 إيضاحية للتكنولوجيات والعمليات اجلديدة؛                       

دة اإلطارية        تنفيذ آليات اتفاقية األمم املتح                • 
 ؛ )بروتوكول كيوتو           (بشأن تغّير املناخ         

تدعيم القدرة املؤسسية اخلاصة باملشاريع                       • 
املندرجة ضمن آلية التنمية النظيفة والتنفيذ                      

 .املشترك يف إطار بروتوكول كيوتو                  
 

 :التنمية الصناعية األنظف واملستدامة                  )ه( 
 

دعم الربامج وصوغ قواعد ومعايري                    • 
ولوجيات التنمية الصناعية               الستراتيجيات وتكن             

 املستدامة بيئيا؛          
تنفيذ االتفاقات البيئية املتعّددة األطراف                           • 

واملشاريع املمّولة من مرفق البيئة العاملية نيابة                          
 عن اليونديب؛      

 .الدوافق الصناعية واملياه الدولية                 • 
 

تنمية قدرات تنظيم املشاريع وتنمية املنشآت                       )و( 
 :الصغرية واملتوسطة          

 
يم قدرات القطاعني اخلاص والعام تعزيزا                             تدع • 

 لتنمية املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة؛                           
تصميم برامج لدعم االستراتيجيات الوطنية                         • 

للحّد من الفقر من خالل منشآت ريفية                        
 صغرى وصغرية؛       

تنمية قدرات تنظيم املشاريع مع إيالء اهتمام                       • 
 للمسائل اجلنسانية؛          

غرية واملتوسطة وإقامة                دعم جتميع املنشآت الص           • 
 الشبكات واحتادات التصدير؛                   

إقامة شراكات جتارية من أجل تنمية املنشآت                       • 
 .الصغرية واملتوسطة          

  
  وضع برنامج مشترك لتنمية-دال

 القطاع اخلاص
 

سيوىل اهتمام خاص لصوغ وتنفيذ برنامج مشترك                            -5
 للتعاون التقين ُيعىن بتنمية القطاع اخلاص يرتكز على برامج                            

تابعة لليونديب مثل برنامج إقامة منشآت جتارية مستدامة                                  
من أجل احلد من الفقر وبرنامج التمويل اجلزئي، وبرامج                                  
تابعة لليونيدو مثل برنامج إقامة الشراكات التجارية وتنمية                                          
جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة وبرنامج ترويج                                  

تئي    وير  . االستثمار وبرنامج تشجيع الصناعات الزراعية                      
االتفاق أيضا صوغ برامج مشتركة يف جماالت أخرى                                
ترتكز على خربات اليونيدو الفنية يف اجملاالت احملّددة                             

 .أعاله 
  

  طرائق التعاون-هاء
 

حيّدد االتفاق كذلك طرائق التعاون بني اليونيدو                           -6
كما    . واليونديب ضمن إطار بارامترات االمتالك الوطين                         

اليونيدو من جانب اليونديب                حيّدد كيفية استخدام خربات                
أو تنفيذ برامج ومشاريع يف جماالت كفاءات                          /يف تصميم و     

اليونيدو األساسية ُتموَّل من مصادر خمتلفة، منها اليونديب                               
 .وبروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العاملية                         

غري أنه جيري إيالء اهتمام خاص ملبادرات                   -7
 ارتئي يف       مشتركة لتدعيم تنمية القطاع اخلاص حسبما                   

توصيات جلنة األمم املتحدة املعنية بالقطاع اخلاص                                
 .والتنمية    

ويشري االتفاق أيضا إىل أن املنظمتني تتعهدان                        -8
بتعميم املعارف املكتسبة من هذا التعاون عرب شبكيت                              
اتصاالهتما، من أجل تعزيز الوعي وتوفري البيئة املواتية يف                                

 .هذا اجملال من األنشطة          
 مايل، يرد يف االتفاق أن تكاليف                     ومن منظور        -9

الدعم الالزمة لتنفيذ الربامج واملشاريع سُتحدَّد تناسبيا بني                               
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املنظمتني، باستثناء الربامج واملشاريع اليت تنبثق من                          
بروتوكوالت كل منهما وتلك اليت متّول من أموال                                

 6اليونديب واليت اتفق بشأهنا على نسبة مقطوعة قدرها                     
 . األوليني لتنفيذ هذا االتفاق             يف املائة للسنتني      

وكداللة على االلتزام هبذا التعاون، سيجري يف                      -10
 َمْنَصباً لليونيدو، إذ             15السنتني األوليني تقاسم تكاليف                 

ُتقّدر    (تتحمــل اليونيــدو تكاليف موظف وطين                       
، بينما يتحمل        ) يورو لكل َمْنَصب      60 000بنحو   

 42 000ر بنحو     اليت تقدّ   (اليونديب تكاليف التشغيل               
وتكاليف احليز املكتيب عند الضرورة                    ) يورو لكل َمْنَصب          

 .وتكاليف اخلدمات العملياتية                
  

  تعزيز التعاون على الصعيد اإلقليمي-واو
  

يشري اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب أيضا                            -11
بوضوح إىل أن التعاون على الصعيد القطري ميكن تعزيزه                                  

.  بلدا  80يدو يف امليدان إىل ما قد يبلغ                بزيادة حضور اليون          
: وسيجري حتقيق هذا باتباع هنج ُمَمرَحل سريكّز على                         

إنشاء مناصب لليونيدو يف مكاتب اليونديب القطرية                             )أ(
يف األماكن اليت ال توجد فيها مكاتب لليونيدو؛                           

مناصب؛      إىل  حتويل مكاتب اليونيدو القطرية                   )ب (
ة لليونيدو، ومراكز تقنية                  إنشاء مراكز تقنية إقليمي              )ج (

اليونديب حيثما أمكن            إقليمية مشتركة بني اليونيدو و                 
 .ذلك  
ويركّز هذا اجلزء من االتفاق أيضا على أساليب                        -12

وهو يبّين بوضوح مسؤولية               . العمل على الصعيد امليداين             
كل منظمة وحيّدد عدد املناصب املزمع إنشاؤها،                   

تنادا إىل املعايري           وإجراءات تقييم أداء هذه املناصب اس                  
املتبعة، وعدد املوظفني املخصصني لكل بلد، وتسلسل                             
املسؤولية، وكذلك أحكام وشروط اختيار املوظفني                                 

 .وتعيينهم وتقييمهم              
  

  تنفيذ اتفاق التعاون-ثانيا
 

  هنج ُمَمرحل يتضمن مرحلة استرشادية-زاي
 

حسبما ذُكر أعاله، سيجري تنفيذ اتفاق التعاون                        -13
 منصبا لليونيدو يف              15باع هنج ُمَمرحل، مع فتح           هذا بات   

األماكن اليت ليس لليونيدو فيها حضور ميداين أو يف                                  
األماكن اليت ال تستدعي فيها أنشطة اليونيدو االحتفاظ                                 

 .مبكاتب ميدانية خاصة هبا             

وسيجري استعراض فعالية مناصب اليونيدو يف                            -14
 وسيجري        .غضون الشهور اإلثين عشر األوىل من التشغيل                     

يف ذلك الوقت تقييم لألداء لتقرير ما إذا كانت مناصب                         
اليونيدو فعالة وجيدر أن تستمر أو أن ُتوّسع، وما إذا كان                                      
ينبغي متديد فترة االستعراض لفترة إثين عشر شهرا إضافية،                                     

 .أو ما إذا كان ينبغي وقف الربنامج                      
وسوف تتقاسم اليونيدو واليونديب متويل السنتني                             -15
وسيتحمل اليونديب التكاليف                   . وليني من هذه العملية          األ 

التشغيلية للمناصب، مبا فيها تكاليف الدعم مبوظفي اخلدمة                                  
العامة وتكاليف احلّيز املكتيب واملنافع العامة واللوازم                                    
املكتبية وإدارة امللفات وخدمات حساب األجور                                

أما اليونيدو فستتحمل              . واالتصاالت احمللية ووسائط النقل                  
 .كاليف املوظف الفين الوطين يف كل موقع                     ت 

  
  طرائق تنفيذ اتفاق التعاون-حاء

 
يقّدم هذا اجلزء من اتفاق التعاون أيضا عرضا                             -16

لطرائق تنفيذ االتفاق ومسؤولية كل من املدير العام                             
 .لليونيدو ومدير اليونديب يف ضمان تنفيذه بصورة مرضية                          

، اليت ستكون         وهو حيّدد أيضا مدة اتفاق التعاون                  -17
لفترة أولية قدرها مخس سنوات مع خيارات للتمديد                              

 .استنادا إىل مشاورات بني الطرفني                     
وهو يتناول كيفية إسناد املسؤولية يف كلتا                    -18

املنظمتني من أجل تنفيذ اتفاق التعاون ورصده بصورة                            
 .فعالة يف مكاتب مقريهما              
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ة  ويتناول اجلزء األخري من االتفاق مسائل تسوي                            -19
النـزاعات، فيتضمن أحكاما تنص على تسوية أي خالف                              

ويبّين كذلك       . أو نزاع عن طريق التفاوض أو التوفيق                 
أحكام وشروط إهناء اتفاق التعاون، اليت تقضي بأن يوجه                                
كل طرف إشعارا خطيا بإهناء االتفاق قبل ستة أشهر من                             

 .سريان ذلك اإلهناء         

 ه اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذ-ثالثا
 

رمبا تود اللجنة أن حتيط علما بعني اإلجياب                        -20
باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة والتوقيع املرتقب على                                

 .اتفاق التعاون         
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