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 امـر العـاملؤمت
 الدورة احلادية عشرة

 جملس التنمية الصناعية   ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠ فيينا،
      من جدول األعمال املؤقت٨البند 

 تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  

   تقرير مرحلي مقدم من املدير العام
يفـيد هـذا الـتقرير بالـتقدم احملـرز يف سـياق الـتحالف االسـتراتيجي الـذي عقـد مـع بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                             

 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣ونفّذ من خالل اتفاق التعاون الذي وقّع يف ) اليونديب(
 

 مقدمة -أوال
 الدول األعضاء، قبيل الدورة العاشرة                    جددت    -١

واعتمد املؤمتر يف          . للمؤمتر العام، اهتمامها بالالمركزية                
-ق /١٠- و م ع    ٢-ق /١٠-دورته العاشرة القرارين م ع            

ما إىل مجلة أمور منها ترشيد                  ، اللذين دعا من خالهل            ١٠
العمليات امليدانية وطلب من املدير العام أن يقدم توصيات                                   

الدول األعضاء، يف           وقُدمت إىل       . إضافية بشأن الالمركزية            

الدورة الثامنة والعشرين لس التنمية الصناعية، معلومات                        
، وشجع      IDB.28/CRP.7 و  IDB.28/6حمدثة ترد يف الوثيقتني             

املدير العام على أمور شىت منها مواصلة حواره مع                         الس   
اليونديب بغية تقدمي اقتراح بشأن إمكانية إقامة حتالف يف                              

 ).٢-م /٢٨-م ت ص     (امليدان    

، أجرى        ٢٠٠٤يونيه     /مايو وحزيران       /ويف أيار     -٢
املدير العام مناقشات مكثفة مع مدير اليونديب، ويف إطار                         
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عنية بالقطاع اخلاص             تقدمي رد إىل جلنة األمم املتحدة امل            
والتنمية، حددت تنمية القطاع اخلاص، بوصفها أحد                              

وأثناء     . جماالت التركيز اخلاصة، الستكمال اتفاق التعاون                          
سبتمرب      /الدورة العشرين للجنة الربنامج وامليزانية يف أيلول                  

-IDB.29/9)، أُبلغت الدول األعضاء بالتقدم احملرز                      ٢٠٠٤

PBC.20/9) .        ة                    وعالوة على ذلك، أحاطت اللجنة علما بني
االستنتاج       (املدير العام إبرام اتفاق تعاون مع اليونديب                  

ووقّع املدير العام فيما بعد االتفاق مع مدير                    ). ٢٠٠٤/٦
 وعمم االتفاق على            ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول  ٢٣اليونديب يف       

 .٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول  ٢٧الدول األعضاء يف         

  IDB.29/CRP.4 و IDB.29/17وقدمت الوثيقتان          -٣
معلومات حمدثة إىل الس بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ                         

 على مجلة أمور         IDB.29/CRP.4واشتملت الوثيقة         . االتفاق   
منها مشاريع املعايري املقترح تطبيقها لتحديد مواقع ملكاتب                        

وأقرت      . اليونيدو املصغرة وكذلك مشروع خطة تنفيذ                  
 .رحة خالل الدورة        بعض الدول األعضاء باملعايري املقت                

  
 مكاتب اليونيدو املصغرة -ثانيا

واصلت األمانة التشاور بصورة نشطة مع الدول                          -٤
األعضاء لضمان توضيح اآلثار املترتبة على االتفاقية، مبا                                

. املصغرةفيها اآلثار املتعلقة باختيار مواقع مكاتب اليونيدو                         
 التجريبية       وبغية حتديد مواقع هذه املكاتب املصغرة للمرحلة                       

، طبقت األمانة املعايري احملددة ووضعت جمموعة                        االتفاق    من  
 موفِّرة بذلك       ٢٠٠٤نوفمرب    /من املؤشرات يف تشرين الثاين              

ونتيجة      . األداة الالزمة للقيام بتحليل مناسب هلذه املواقع                     
لذلك، حددت املواقع يف كل منطقة وحبسب سلّم                           

اصة باملكاتب املصغرة               ومشل هذا النهج املواقع اخل            . األولوية 
اجلديدة وكذلك املكاتب امليدانية القائمة املقرر حتويلها إىل                              

 .مكاتب مصغرة        

وأسفرت املناقشات املتواصلة كذلك عن اختاذ                       -٥
قرار يقضي بتحويل مخسة من مراكز التنسيق القائمة يف                                

 مصغرة تابعة لليونيدو لتبسيط                 مكاتب   ثالث مناطق إىل          
 .انية احلايل     هيكل الشبكة امليد      

وقد استعرض املراقب املايل العام والس التنفيذي                         -٦
وبعد موافقتهما على النتائج، أحيلت                 . لليونيدو هذه النتائج        

 خالل اجتماع موعة              األعضاء     هذه النتائج أوال إىل الدول           
ويف    . ٢٠٠٤ديسمرب     / والصني يف مطلع كانون األول              ٧٧الـ

ومراعاة       . اليونديب    الوقت ذاته، أرسلت النتائج إىل              
لالحتياجات اخلاصة ملختلف البلدان فيما يتعلق بسياساا                                        
وأولوياا يف جمال التنمية الصناعية، أُعدت مواصفات                                   

 .للوظائف ومت اإلعالن عنها                 

وأُجري استعراض للمجموعة األوىل من الطلبات                          -٧
، مث أُجريت، قبل اية                 ٢٠٠٥يناير     /خالل كانون الثاين          

.  السلسلة األوىل من املقابالت يف املواقع                 ذلك الشهر،      
وأجرى الفريق املسؤول على املقابالت، واملكون من                             
مديري املكاتب اإلقليمية ومدير إدارة املوارد البشرية وممثل                                  
اليونديب املقيم أو من ممثليهم املعنيني، مقابالت مع                            

.  أمساؤهم يف قائمة االختيار األولية                   الواردة  املرشحني      
ت املقابالت األوىل يف إكوادور ومجهورية الو                        وأُجري   

 .الدميقراطية الشعبية ومايل ونيكاراغوا                  

وتلقى املرشحون الذين وقع االختيار عليهم                        -٨
 الفئة الفنية      منرسائل تعيني من اليونيدو كموظفني وطنيني                      

  NO-C(دال   -جيم أو م و      -على أساس جدول املرتبات م و                  
عمليات اليونيدو، وفقاً             واللقب الوظيفي رئيس            ) NO-Dأو   

 .ملا ينص عليه االتفاق            

وواصلت املكاتب اإلقليمية، اليت أوكل اليها تنفيذ                           -٩
االتفاق، مشاوراا مع اليونديب بشأن املسائل ذات الصلة                             
املتعلقة بتوفري ما يلزم من األماكن املكتبية واملعدات                         

. والدعم بأعمال السكرتارية لرؤساء عمليات اليونيدو                       
زت املناقشات اليت أجريت مع ممثلي اليونديب                         وركّ 

 املعنيني كذلك على اجلوانب الفنية للربنامج                       املقيمني  
اإلمنائي وكذلك على التفاعل العمليايت بني ممثلي اليونديب                               
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املقيمني ورؤساء عمليات اليونيدو واملكتب اإلقليمي                       
 .وموظفي الفروع التقنية يف مقر اليونيدو              

ه الوثيقة عرض للتقدم الذي              ويرد يف مرفق هذ          -١٠
أحرز فيما يتعلق بالتعيينات وإنشاء مكاتب اليونيدو                              

 أن    األمانة   وتقدر    . ٢٠٠٥مايو    /املصغرة حىت منتصف أيار            
 مكتباً مصغرا ستكون قيد العمل حبلول                   ١٤ما يصل إىل       

تاريخ انعقاد دورة الس الثالثني القادمة، مما يزيد من                          
 يف املائة مقارنة            ٥٠انية حبوايل       حجم شبكة اليونيدو امليد           
 .بعدد املكاتب امليدانية احلايل               

  
  تنمية القطاع اخلاص–الربجمة املشتركة  -ثالثا
يتضمن اتفاق التعاون وصفاً واضحاً االت                         -١١

التعاون التقين التابعة لليونيدو اليت تتوخى املنظمتان وضع                         
 بإطار       وقد استكِمل االتفاق          . برامج مشتركة يف إطارها              

ووقّع    . يغطي على وجه التحديد جمال تنمية القطاع اخلاص                    
اإلطار املتعلق بوضع برامج تعاون                    "املدير العام على هذا          

تقين مشتركة بني اليونيدو واليونديب بشأن تنمية القطاع                           
 وعمم على الدول          ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول  ٢٣يف   " اخلاص  

روع يف       وبغية الش   . ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول   ٢٧األعضاء يف       
تنفيذ هذا اإلطار، وافق الس التنفيذي لليونيدو على                           

إلجراء مشاورات مع أصحاب املصاحل                     توفري موارد      
ولتصميم الربامج وصوغها واالضطالع بأنشطة حشد                          
األموال دف وضع جمموعة من الربامج املتعلقة بالدعم                        

 .املشترك لتنمية القطاع اخلاص يف بلدان خمتارة                    

 ذاته، وبغية ضمان ادارة هذه املهمة                   ويف الوقت    -١٢
بطريقة منسقة تنسيقا جيدا، أنشئت فرقة عمل مشتركة                                    

واتفقت فرقة       . بني اليونيدو واليونديب لتنفيذ اإلطار                  
أكتوبر     /عقدته يف تشرين األول         العمل، يف أول اجتماع           

 بلدا    ١٥ و ١٠داف ما بني         يف فيينا، على استه         ٢٠٠٤
واعتربت      .  الربامج  للشروع يف عمليات مشتركة لوضع                

قائمة البلدان هذه أداة مرنة للدخول يف حوارات مع                                 

اليونديب ومكاتب اليونيدو القطرية وكذلك مع غريها من                                   
وعالوة على ذلك،           . أصحاب املصاحل على الصعيد القطري                 

توعية املاحنني         تناولت املناقشات مسائل تتعلق بطرائق                       
 وضع الربامج       وحشد األموال، واخليارات املتعلقة بطرائق                 

وعقدت فرقة        . وتنفيذها، واإلطار الزمين للعمل املقبل                  
 .٢٠٠٥أبريل     /العمل اجتماعاً ثانياً يف نيويورك يف نيسان                     

تقدم وضع الربامج املشتركة وصوغها بصورة                  وقد   -١٣
وكانت املعلومات املرجتعة من مجيع                    . جيدة وبروح بناءة         
اخلاص      احلكومات ومنظمات القطاع               (أصحاب املصاحل           

وأعربت       . إجيابية إىل حد كبري           ) واجلهات املاحنة احملتملة        
خمتلف الوكاالت املاحنة بوجه خاص عن تقديرها لإلجراء                             

وعالوة     . اجلماعي واملركَّز الذي اختذته اليونيدو واليونديب                 
على ذلك، ويف حالة بعض البلدان، انضمت وكاالت                           

، مما زاد من        إضافية أخرى تابعة لألمم املتحدة إىل املبادرة                    
وقعها احملتمل وجعلها أداة فعالة للتنسيق فيما بني اجلهات                              

وعند كتابة هذا التقرير، كانت ثالثة برامج قد                              . املاحنة 
صيغت بصورة تامة وأصبح عدد من الربامج اإلضافية يف                              

 .مراحل خمتلفة من اإلجناز           
  

 اخلطوات املقبلة -رابعا
فيها واليونديب         أثبتت اليونيدو والدول األعضاء              -١٤

وجود عالقة عمل جيدة فيما بينها وأحرزت تقدما ال                                     
يستهان به يف السعي وراء تلبية دعوة األمني العام لألمم                                

 على األمم املتحدة، مبا يف                إصالحات      املتحدة إىل إدخال          
ويف غضون ما يقل عن سنة                    . ذلك على الصعيد امليداين          

ن إقامة حتالف           بعد إمتام املناقشات اليت دارت بشأ                   واحدة  
استراتيجي مع اليونديب، أصبحت مكاتب اليونيدو                              
املصغرة األوىل قيد العمل ووضع العديد من الربامج                          

بيد أن العديد من           . املشتركة املتعلقة بتنمية القطاع اخلاص                 
 .املهام ذات الصلة مل تستكمل بعد               
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وترمي األمانة إىل أن ترتكز على الزخم احلايل                           -١٥
.  تعظيم الفوائد املستمدة من االتفاق               حرصا منها على          

 وضع برامج مشتركة            على وسينصب املزيد من التركيز               
وعالوة      . تغطي جماالت أخرى غري تنمية القطاع اخلاص                    

على ذلك، سريكّز الوجود امليداين اجلديد بشكل متزايد                          
أيضا، من خالل رؤساء عمليات اليونيدو، على والية                                  

نسبية وسيضمن أن تعرض هذه                 اليونيدو وخربا وميزا ال          
الوالية واخلربة وامليزة بشكل جيد على النظراء احملليني                               
واجلهات املاحنة وغريهم من منظمات األمم املتحدة                               

 .املوجودة على الصعيد امليداين             

وبغية تعزيز قدرة رؤساء عمليات اليونيدو، دعي                         -١٦
 دورة تدريبية تستمر            حلضور   الفريق األول إىل فيينا            

وسيشتمل        . ٢٠٠٥مايو     /عني ابتداء من أواخر أيار             أسبو  
التدريب على معلومات عن التعاون التقين يف اليونيدو                            

 املواضيعية       وتقدمي اخلدمات ومنائط اخلدمات واموعات                      
وإدارة الربامج واملشاريع واإلجراءات اإلدارية العامة اليت   

وسينصب تركيز خاص     .  املضطلع ا ميدانيا التدابريحتكم 
على املسائل املتصلة بوضع الربامج واملشاريع، وحشد    
األموال على الصعيد القطري، وتكوين وإنشاء األفرقة، وما  

إىل ذلك من العناصر اليت تساعد على جعل مبادرة مكاتب     
وستسعى .  مبادرة ناجحة يعتمد عليها صغرةاليونيدو امل

ليمية الدورات التدريبية، اليت تضم موظفني من املكاتب اإلق
والفروع التقنية على السواء، إىل التأكد من أن روح العمل  
اجلماعي الالزمة تسود بني الرؤساء وزمالئهم يف مقر 

 .اليونيدو

وجيري العمل على حتضري مبدأ توجيهي عمليايت                      -١٧
لتمكني ممثلي اليونديب املقيمني واملكاتب اإلقليمية                      

قنية من      ورؤساء عمليات اليونيدو وموظفي الفروع الت                 
اكتساب فهم موحد للوظائف العملياتية والتفاعل                           

 .الضروري فيما بينهم           

وبغية تقدمي أحدث املعلومات عن املسائل السابقة                      -١٨
الذكر وإحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق، ستصدر                               

 .األمانة ورقة غرفة اجتماعات يف هذا الصدد                     
  

   اإلجراء املطلوب من الس اختاذه-خامسا
 أن حييط علما ذه الوثيقة                 الس  رمبا يود       -١٩

 .وباملعلومات الواردة فيها         
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 املرفق

 حالة مواقع مكاتب اليونيدو املصغرة

 الرقم املنطقة املوقع ٢٠٠٥مايو /احلالة حىت منتصف أيار
  كجزء من االتفاق– اجلديدةمكاتب اليونيدو املصغرة يف املواقع 

ت مع املرشحني الواردة من املقرر إجراء املقابال
 أمساؤهم يف قائمة االختيار األولية

 ١ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا أنغوال

 ٢ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا بوركينا فاسو عين موظف وبدأ العمل يف املكتب املصغر
من املقرر إجراء املقابالت مع املرشحني الواردة 

  األوليةأمساؤهم يف قائمة االختيار
 ٣ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا إريتريا

 ٤ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا مايل عين موظف وبدأ العمل يف املكتب املصغر
أجريت املقابالت مع املرشحني الواردة أمساؤهم يف 

 قائمة االختيار األولية
 ٥ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا رواندا

 ٦ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا سرياليون دأ العمل يف املكتب املصغرعين موظف وب
 ٧ مكتب األقطار العربية األردن من املقرر تعيني املرشح الذي وقع عليه االختيار

 ٨ مكتب آسيا واحمليط اهلادئ أفغانستان عين موظف وبدأ العمل يف املكتب املصغر
مجهورية الو  تب املصغرعين موظف وبدأ العمل يف املك

 الدميقراطية الشعبية
 ٩ مكتب آسيا واحمليط اهلادئ

 ١٠ مكتب أوروبا والدول املستقلة حديثا أرمينيا عين موظف وبدأ العمل يف املكتب املصغر
 ١١ مكتب أمريكا الالتينية والكاريبـي إكوادور عين موظف وبدأ العمل يف املكتب املصغر

 ١٢ مكتب أمريكا الالتينية والكاريبـي نيكاراغوا وبدأ العمل يف املكتب املصغرعين موظف 
  كجزء من االتفاق– إىل مكاتب مصغرة تابعة لليونيدو حولتاملكاتب امليدانية اليت 

من املقرر إجراء املقابالت مع املرشحني الواردة 
 أمساؤهم يف قائمة االختيار األولية

 ١٣ ا وأقل البلدان منوامكتب أفريقي زمبابوي

 ١٤ مكتب آسيا واحمليط اهلادئ الفلبني من املقرر اإلعالن عن الوظيفة
 ١٥ مكتب أمريكا الالتينية والكاريبـي بوليفيا ينتظر تعيني املرشح الذي وقع عليه االختيار

  خارج االتفاق–مراكز التنسيق اليت حولت إىل مكاتب مصغرة تابعة لليونيدو 
 ١٦ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا موزامبيق ظر اإلعالن عن الوظيفةينت

 ١٧ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا توغو ينتظر اإلعالن عن الوظيفة
 ١٨ مكتب أفريقيا وأقل البلدان منوا أوغندا ينتظر اإلعالن عن الوظيفة
 ١٩ ادئمكتب آسيا واحمليط اهل سري النكا ينتظر اإلعالن عن الوظيفة
 ٢٠ مكتب أمريكا الالتينية والكاريبـي كوبا ينتظر اإلعالن عن الوظيفة
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