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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

 الالمركزية

 تراتيجي مع برنامج األمم املتحدة االمنائيالتحالف االس

 تقرير من املدير العام
 

-م ع و ٢-ق/١٠-م ع ُيفيد هذا التقرير عن التطــورات اليت استجدت واخلطوات اليت اختذت امتثاالً للقرارين   
لعام، الذي أفضىويقّدم عرضا للتقدم احملرز منذ انعقاد الدورة العاشرة للمؤمتر ا . ٢-م/٢٨-م ت صوللمقرر  ١٠-ق/١٠

 ).اليونديب (إىل إبرام اتفاق تعاون ووضع إطار تكميلي للتعاون التقين بني اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
   

 مقدمــة

يف سـياق تنفـيذ خطة األعمال، أبلغت األمانة الدول           -١
ــيقة   ــاء، يف الوثـ ــأن PBC.16/CRP.5األعضـ ــيت  ، بـ ــتدابري الـ الـ

مل حتقق  ) ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول(لتاريخ  اختـذت حـىت ذلـك ا      
الالمركـزية الفعلـية املطلوبـة، وبـأن إصـالح احلضور امليداين            

وإلحـــراز تقـــّدم بشـــأن هـــذه  . لليونـــيدو مل يســـتكمل بعـــد
ــة خــيارات      ــا، ثالث ــيقة ذاهت ــة، يف الوث املســألة، قّدمــت األمان
للـنظر فـيها، هتـدف مجيعها إىل زيادة كفاءة الشبكة امليدانية            

ــيق    واالرت ــبيل حتقـ ــنظمة يف سـ ــبذهلا املـ ــيت تـ ــاجلهود الـ ــاء بـ قـ
ــزية ــالل    . الالمركـ ــت، خـ ــاء الحظـ ــدول األعضـ ــيد أن الـ بـ

/ تشرين الثاين (مـداوالت الـدورة الثالثة والعشرين للمجلس        

  ما زالت غري مكتملة    ليةالالمركزية الفع أن  ) ٢٠٠٠نوفمرب  
 ).٨-م/٢٣-م ت صانظر املقرر (

شار إليها أعاله ومتاشيا مع     ولتحقـيق تقدم يف املسألة امل      -٢
. ذلــك املقــرر، أجــرت األمانــة تقيــيماً شــامالً للشــبكة امليدانــية 

وأظهـرت املشـاورات الـيت أجريت الحقا مع الدول األعضاء،           
، ونتائج املداوالت   IDB.24/15والـيت ورد عـرض هلا يف الوثيقة         

ــيقة   ــاز يف الوثـــ ــة باجيـــ ــدول PBC.17/CRP.4املعروضـــ ، أن الـــ
ضـل اتـباع هنج تدرجيي إزاء الالمركزية يف حدود    تف األعضـاء 

ــر        ــن املق ــل املوظفــني م ــك وقــف نق ــا يف ذل ــتاحة، مب ــوارد امل امل
الرئيسـي إىل امليدان، ألن هذا قد يؤدي إىل فقدان جزء حيوي        

 .من اخلربات الفنية يف املقر وأن ُيحدث اضطرابا ال لزوم له
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ويف ذلـــك الســـياق، اعـــتمدت األمانـــة هنجـــا حـــذرا  -٣
ســـتهدف إقامـــة شـــبكة ميدانـــية أرشـــد يف حـــدود املـــوارد ي

املـتاحة بضـمان زيـادة احلصـة املخصصة للشبكة امليدانية من         
ــية     ــية املــنظمة وختويــل موظفــي املكاتــب امليدان جممــوع ميزان

 .مزيدا من السلطات فيما يتعلق بإدارة العمليات والربامج
  

 مبادرة جديدة إلنشاء حتالف استراتيجي  -أوال
ثـناء تنفـيذ الـنهج الـتدرجيي املعـتمد، أعربـت الـدول        أ -٤

ــن خــالل      ــتجدد بالالمركــزية م ــتمامها امل األعضــاء، عــن اه
/ ١٠-م ع(قـرارين اعـتمدمها املؤمتر العام يف دورته العاشرة      

ــيد  )١٠-ق/١٠- و م ع٢-ق ــارت إىل أن ترشـــــ ، وأشـــــ
الشــبكة امليدانــية حيظــى بالتشــجيع وأنــه ينــبغي إعــادة تقيــيم   

يدانـــية احلالـــية وتقـــدمي توصـــيات إضـــافية بشـــأن الشـــبكة امل
الالمركـــزية إىل اجمللـــس يف دورتـــه الثامـــنة والعشـــرين، يف     

 .٢٠٠٤مايو /أيار

وامتــثاالً للقــرارين، أجــرت األمانــة تقيــيما للتمثــيل       -٥
املــيداين لليونــيدو، ُعمِّمــت نــتائجه عــلى البعــثات الدائمــة يف 

وعرضــت . ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٢مذكــرة إعالمــية مؤرخــة 
ــنهج بديــل إزاء احلضــور     ــتقرير أربعــة خــيارات ل يف ذلــك ال

 .امليداين للمنظمة يف املستقبل

وانتقلـــت األمانـــة، بعـــد ذلـــك إىل الـــنظر يف شـــكل   -٦
ولدى فعل ذلك، و ضعت األمانة . جديـد للحضـور امليداين   

يف اعتـبارها اآلراء الـيت أعربـت عنها الدول األعضاء يف عام             
ليل قدر اإلمكان من نقل موظفي املقر ، مبـا فـيها التق   ٢٠٠٠

ــية     ــة يف امليزانـ ــادات عامـ ــنظمة زيـ ــب املـ ــيدان وجتنيـ . إىل املـ
ــيد الطــريق إلنشــاء حتــالف      ــدة مته ــبادرة اجلدي واســتتبعت امل
ــا      أوثــق مــع مــنظمة أخــرى مــن مــنظمات األمــم املــتحدة مب
يكفـل استفادة اليونيدو من شبكة ميدانية قائمة أوسع نطاقا          

ــادة ميزا ــية دون زيـ ــيات امليدانـ ــية العملـ ــالف . نـ ــاء حتـ وإلنشـ
اســتراتيجي أمــنت مــزية هامــة أخــرى هــي زيــادة مــا تــنجزه    

 .اليونيدو من خدمات التعاون التقين

وبـناء عـلى هـذه املـبادرة، أجريـت مناقشات متهيدية             -٧
الستكشاف ) اليونديب(مـع بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي          

اوز أنشطة التعاون   مـدى استعداده إلنشاء حتالف جديد يتج      
وبغية إحراز تقّدم يف ما . التقلـيدية املتمـثلة يف تنفيذ املشاريع    

يقـوم به األمني العام من إصالحات يف األمم املتحدة، أبدى           
اليونديـب مـبكرا اسـتعداده لـبذل جهـود ملموسـة يف حماولة              
إرســاء شــكل جديــد مــن الــتحالف، عــلى صــعيدي التمثــيل  

 .ية للمنظمتنيامليداين واجلوانب الربناجم

واســتنادا إىل األفكــار األولــية بشــأن الــتحالف، اُتفــق  -٨
عـلى أن يكـون هـذا املسـعى هنجـا جديـدا يف إصـالح األمم                 

ــتحدة ــإن. املـ ــن مث، فـ ــتها   ومـ ــاء وموافقـ ــدول األعضـ آراء الـ
ضـرورية لكفالـة أكمـل فهـم ممكن للمسائل املعنية ولضمان            

 .شفافية املناقشات
  

 ور ونتائجها  عملية التشا-ثانيا
استشـاري غـري    ، أنشـئ فـريق  ٢٠٠٤مـارس  /يف آذار -٩

 واشـــترك يف رئاســـته (IDB.28/6)رمســـي ُعـــين بالالمركـــزية 
املمـثالن الدائمـان للصـني وأملانيا بغية تسهيل عملية التشاور           

ــاء  ــدول األعضــ ــع الــ ــتماعه األول يف  . مــ ــالل اجــ  ٣١وخــ
 ، نــاقش الفــريق االســتنتاجات األساســية٢٠٠٤مــارس /آذار

لتقيــيم الشــبكة امليدانــية الــذي أُجنــز مؤخــرا، وأضــفى طابعــا  
رمســيا عــلى املناقشــات غــري الرمســية األوىل الــيت أجريــت مــع  
 .الدول األعضاء بشأن شكل جديد للتحالف مع اليونديب

وحـىت انعقـــاد الـــدورة الثامنــة والعشريــن للمجلــس          -١٠
عه ثالثة  ، عقـد الفريق ما جممو     )٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٧-٢٥(

 املـبادرة والـتحالف اجلديدين وللتأكد من      اجـتماعات ملناقشـة   
أن بإمكـــان األمانـــة معاجلـــة تســـاؤالت الـــدول األعضـــاء      

وإلثـراء عملية التشاور أكثر، طلب الفريق عقد        . وشـواغلها 
سلســلة مــن املشــاورات مــع كــل مــن اجملموعــات اإلقليمــية    

 .ميكن فيها مناقشة جوانب إقليمية معينة
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وِّجــت مـــداوالت الفـريق باعـتماد اجمللس للمقرر          وُت -١١
، الـــذي نـــص عـــلى مجلـــة أمـــور مـــنها  ٢-م/٢٨-م ت ص

ونّوه . دعوتـه املديـر العـام إىل مواصـلة حـواره مع اليونديب             
اجمللـس أيضـا بعـدد مـن املسـائل املـتعلقة باجلوانـب العملياتية         

د ملخطـط التمثـيل املـيداين يف املسـتقبل، مبـا فـيها التقيد حبدو              
 .موارد امليزانية احلالية واتباع هنج مرحلي

وبــناء عــلى ذلــك، كُثّفــت املناقشــات بــني األمانــة        -١٢
يونــيه /واليونديــب، فأجريــت مناقشــات مفصــلة يف حزيــران 

ــران.  بشــأن حمــتوى اتفــاق تعــاون حمــتمل  ٢٠٠٤ / ويف حزي
يونـــيه أيضـــا، حضـــر مديـــر اليونديـــب اجـــتماعا للفـــريق       

ــرمسي، عــر   ــه تصــور اليونديــب  االستشــاري غــري ال ض خالل
ويف ذلــك االجــتماع، رد املديــر العــام    . للــتحالف املقــترح 

لليونـيدو ومديـر اليونديـب عـلى مـا طرحـته الدول األعضاء              
وإضافة إىل ذلك، عرض . مـن أسـئلة ومـا أثارتـه مـن مسائل      

مديـر اليونديـب االقـتراح الـذي قّدمه مؤخرا إىل املدير العام             
 على التعاون املشترك يف جمال      فـيما يـتعلق بالتركيز خصوصا     

تنمـية القطـاع اخلـاص، إىل جانـب كفـاءات اليونـيدو التقنية         
 .األساسية اليت سبق حتديدها

ونظـرا للـتقدم الكـبري الـذي أحـرز يف املناقشـات اليت          -١٣
أجريـت مـع اليونديب، رأى الفريق االستشاري غري الرمسي          
أن مـــن شـــأن عقـــد سلســـلة ثانـــية مـــن املشـــاورات مـــع        

موعـــات اإلقليمـــية يســـاعد عـــلى تيســـري الفهـــم الســـليم  اجمل
واملـتعمق للـتطورات األخرية، وعلى اكتساب التبّصر الالزم         

ولدعم هذه العملية،   . يف التفاصـيل اجلوهـرية لالتفاق املزمع      
ُعّممــت ورقــة إعالمــية تــلّخص حمــتوى اتفــاق الــتعاون طــي   

ــة   ــية مؤرخــ ــرة إعالمــ ــران٣٠مذكــ ــيه / حزيــ . ٢٠٠٤يونــ
مانــة سلســلة املشــاورات الثانــية مــع اجملموعــات  وعقــدت األ
وخــالل االجــتماع اخلــامس للفــريق االستشــاري  . اإلقليمــية

، أوصى  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٦غـري الـرمسي، الـذي ُعقـد يف          
ــية يف دورهتــا العشــرين     ٩-٨(الفــريق جلــنة الــربنامج وامليزان

، بــأن حتــيط عــلما بعــني اإلجيــاب     )٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول

ــتعاون    باعــتزام امل ــاق ال ــيع عــلى اتف ــام التوق ــر الع ــيقة (دي الوث
IDB.29/9-PBC.20/9.( 

  
   اتفاق التعاون مع اليونديب وتنفيذه-ثالثا

خالل عملية التشاور املشار إليها أعاله، استرعت     -١٤
الدول األطراف انتباه األمانة، إىل عدد من املسائل اهلامة      

جلنة الربنامج فقد اعتمدت . اليت يلزم تناوهلا يف االتفاق  
 الذي   ٢٠٠٤/٦وامليزانية، يف دورهتا العشرين، االستنتاج   

تضّمن مجلة أمور منها أن اللجنة أحاطت علما مع التقدير 
بالعمل الذي اضطلع به الفريق االستشاري غري الرمسي ومبا  

كما جاء يف  . يبذله املدير العام من جهود يف ذلك الصدد 
 بأن املدير العام يعتزم إبرام  االستنتاج أن اللجنة أحاطت علما

 .اتفاق التعاون مع اليونديب

وبدعـــوة مـــن مديـــر اليونديـــب، حضـــر املديـــر العـــام  -١٥
ســـبتمرب /لليونديـــب يف أيلـــوللمجلس التنفـــيذي اجـــتماعاً لـــ

سبتمرب /  أيلول ٢٣ويف تلك املناسبة، مت التوقيع، يف       . ٢٠٠٤
ــب،   ٢٠٠٤ ــيدو واليونديـ ــني اليونـ ــتعاون بـ ــاق الـ ــلى اتفـ  ، عـ

ــرامج تعــاون تقــين     ــلي لوضــع ب وكذلــك عــلى اإلطــار التكمي
 .مشتركة بني اليونيدو واليونديب بشأن تنمية القطاع اخلاص

ــتحالف   -١٦ ــتعاون أن يعــــــود الــــ ــتوقع اتفــــــاق الــــ ويــــ
االســـتراتيجي بالـــنفع عـــلى املنظمـــتني معـــاً عـــلى صـــعيدين  

فمن ناحية، تلتزم املنظمتان بأن تأخذ كل منهما        . مـترابطني 
املـنظمة األخـرى بعـني االعتـبار وبـأن تسـتفيدا من             كفـاءات   

اخلـربات واملعـارف املتاحة لديهما يف وضع برامج ومشاريع          
ومن ناحية أخرى، من شأن االتفاق أن       . مشـتركة وتنفيذها  

ييّسـر عـلى اليونـيدو توسـيع حضـورها امليداين، يف السنوات          
ــاء    ــة ليشــمل زه ــدا٨٠القادم ــيذ   .  بل ــية تنف وضــمانا إلمكان

فـاق عـلى أجنـع حنـو ممكـن، اقُترح أن ينص االتفاق على               االت
ــايل       ــم امل ــتقدمي الدع ــب ب ــا اليوندي ــتزم خالهل ــية يل ــترة جتريب ف
ــا      ــبا تابعـ ــر منصـ ــة عشـ ــغيلية خلمسـ ــيف التشـ ــية التكالـ لتغطـ

 .لليونيدو على مدى سنتني
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وتلــتزم املنظمــتان، إضــافة إىل ذلــك، بتوثــيق الــتعاون   -١٧
مانا لصوغ برامج مشتركة    يف جمـال تنمية القطاع اخلاص ض      

وكمـــرحلة أوىل، ســـيقوم اخلـــرباء املعنـــيون مـــن  . وتنفـــيذها
 مواقع خمتلفة   ١٠املنظمـتني ببعـثات صياغة مشتركة إىل حنو         

تكـــون فـــيها احلاجـــة إىل عملـــيات يف جمـــال تنمـــية القطـــاع 
 .اخلاص حمّددة بوضوح ومدعومة بنظراء وطنيني

إلطـــار ومـــن أجـــل فهـــم أفضـــل التفـــاق الـــتعاون ول -١٨
التكميــلي اخلــاص بوضــع بــرامج تعــاون تقــين مشــتركة بــني   
اليونـيدو واليونديـب يف جمـال تنمية القطاع اخلاص، ُعممت           

، ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلـول  ٢٣الوثيقـتان، بصـيغتهما املـربمة يف        
/  أيلول ٢٧عـلى البعثات الدائمة يف مذكرة إعالمية مؤرخة         

 .٢٠٠٤سبتمرب 

 جلـــــنة الـــــربنامج ويف االســـــتنتاج الـــــذي اعـــــتمدته -١٩
ــية، أعربــت الــدول األعضــاء أيضــا عــن أمــلها يف أن     وامليزان

كمـا طلبت   . تـبلّغ باسـتمرار عـن سـري تنفـيذ اتفـاق الـتعاون             
ــية تقــدمي خطــة للتنفــيذ إىل اجمللــس يف     ــربنامج وامليزان جلــنة ال

وامتـثاال لذلـك الطلب، ستصدر   . دورتـه التاسـعة والعشـرين     
التنفـــيذ وتقـــّدم  ورقـــة غـــرفة اجـــتماعات تتضـــمن خطـــة     

معلومـات حمّدثـة عـن الـتطورات الـيت اسـتجدت منذ التوقيع           
 .على االتفاق

  
   اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-رابعا

رمبــــا يــــود اجمللــــس أن حيــــيط عــــلما هبــــذه الوثــــيقة  -٢٠
 .وباملعلومات الواردة فيها
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