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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

 املؤمتر العام  
 الدورة الثانية عشرة 

 ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧-٣فيينا،  
  من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

    تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
   تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         
    تقرير مرحلي مقدَّم من املدير العام              

يقـّدم هـذا التقرير معلومات عن التقّدم احملرز يف سياق التحالف االستراتيجي املشكَّل               
 واملــنفَّذ مــن خــالل اتفــاق الــتعاون املوقَّــع يف  ) اليونديــب(مــع بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي  

 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣
  

  مقّدمة -أوال  
ه الثالثة والثالثني بالتقرير املرحلي املقّدم      أحـاط جملـس التنمـية الصـناعية عـلما يف دورت            -١

ــتحدة اإلمنــائي        ــرنامج األمــم امل ــتعاون مــع ب ــام عــن تنفــيذ اتفــاق ال ــر الع ) اليونديــب(مــن املدي
(IDB.33/16) .               ومـازال االتفـاق أداة مفـيدة لليونـيدو للمشـاركة يف العمل على حتقيق االتساق

م مــن الفــريق الرفــيع املقــّد" توحــيد األداء"عــلى صــعيد مــنظومة األمــم املــتحدة يف ضــوء تقريــر 
وُيرســي . له األمــني العــامالــذي شــكّواملســتوى املعــين بتحقــيق االتســاق عــلى نطــاق املــنظومة  

جري يف عام الذي أُواليونديب، مع التقيـيم املشـترك لـلمرحلة التجريبـية التفـاق الـتعاون املربم             



GC.12/9 
 

2 

ــدّ    ٢٠٠٦ ــترك املقـ ــرد املشـ ــواردة يف الـ ــر الـ ــع العناصـ ــب   م، مـ ــيدو واليونديـ ــن إداريت اليونـ   مـ
)IDB.32/14 (   يف ســياق املنظمــتنياألســس الالزمــة الختــاذ املــزيد مــن اإلجــراءات مــن جانــب 

وقـد خلـص التقييم املشترك يف املقام األول إىل أن التعاون جدير باالستمرار وإن لزم    . االتفـاق 
إنشاء املشترك  ات التقيـيم    وكـان مـن بـني توصـي       . تعديلـه يف سـياق تنفـيذ االتفـاق يف املسـتقبل           

مسـؤولة عـن وضـع طرائق للتشغيل من أجل          ) بـني اليونـيدو واليونديـب     (فـرقة عمـل مشـتركة       
 .تنفيذ االتفاق يف املستقبل، مبا يشمل املسائل املالية واإلدارية ومسائل التقييم والرصد

 هلا   وعقدت أول اجتماع   ٢٠٠٧فرباير  /يف شباط املشـتركة   نشـئت فـرقة العمـل       وقـد أُ   -٢
 حتـت رئاسـة املديـر املسـاعد لليونديب          ٢٠٠٧أبـريل   / نيسـان  ٢٠يف مقـر اليونـيدو يف فييـنا يف          

ومديـــر مكتـــب الشـــراكات واملديـــر اإلداري لشـــعبة العملـــيات امليدانـــية وتنســـيق الـــربامج يف 
 .IDB.33/16 من الوثيقة ٣ونتائج االجتماع ملخصة يف الفقرة . اليونيدو

  
  فرقة العمل املشتركة    تنفيذ مقترحات  -ثانيا  

ــتابعة    -٣  يف نــيويورك مقــر اليونــيدو يف  لليونديــبزار وفــد مــن شــعبة القطــاع اخلــاص ال
 مــن أجــل عقــد اجــتماع حتضــريي لالجــتماع   ٢٠٠٧أغســطس / آب٢٢ إىل ٢٠الفــترة مــن 

وناقش .  يف نيويورك٢٠٠٧الـثاين لفـرقة العمـل املشـتركة الذي سيعقد يف فترة الحقة يف عام         
 جمـاالت وطـرائق توثيق التعاون يف جمال تنمية القطاع اخلاص وتكثيف متابعة العمل             االجـتماع 

ولـئن كان   .  األمـوال  شـد الـربناجمي املشـترك يف إطـار االتفـاق، والسـيما األنشـطة املشـتركة حل               
ــربامج املشــتركة يف جمــال تنمــية القطــاع اخلــاص، فقــد        ــتعاون وال الغــرض الرئيســي مناقشــة ال

.  املشتركة رحات كانـت قد طرحت يف االجتماع األول لفرقة العمل         عوجلـت أيضـا عـدة مقـت       
ومـن مث، فقـد تطـرق البحث إىل مسألة العالقة املؤسسية واحلاجة إىل ترتيب األنشطة التنفيذية                 

وعـالوة عـلى ذلـك، أُجريـت عملية         . لرؤسـاء عملـيات اليونـيدو يف إطـار أوسـع مـن الشـفافية              
عمليات اليونيدو خالل معتكف بانكوك لبناء القدرات       مـتابعة للتعلـيقات الـواردة مـن رؤسـاء           

 . ٢٠٠٧يوليه /الذي نظم من أجل ممثلي اليونيدو ورؤساء عمليات اليونيدو يف متوز

وعوجلــت مســألة إهنــاء الــتمويل املشــترك املقــّدم مــن اليونديــب إىل مكاتــب اليونــيدو     -٤
 اليونـيدو يف الوقـت الراهن هذه   دويـزوّ . املصـغرة خـالل فـترة العـامني التجريبـية هلـذه املكاتـب        

املكاتـب مبيزانـيات مكتبـية عاديـة خـالل املرحلة التالية للمرحلة التجريبية، وذلك بصفة مبدئية          
 من هذه املكاتب املصّغرة يصل إىل       وجيـري حبـث إنشـاء عـدد إضـايف         . ٢٠٠٧حـىت هنايـة عـام       

 .مخسة يف إطار اتفاق التعاون
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  تنمية القطاع اخلاص    -ثالثا  
وضـعت يف إطـار االتفـاق الصـيغة النهائـية لربامج مشتركة لتنمية القطاع اخلاص وأقر                  -٥

زانـيا املـتحدة ومجهورية الو الدميقراطية   ـأفغانسـتان ومجهوريـة تن  : تنفـيذها يف سـبعة بلـدان هـي        
وبــدأ تنفــيذ أنشــطة الــربامج بــتمويل مــن   . الشــعبية وروانــدا وســرياليون ونــيجرييا ونــيكاراغوا 

 مجهوريــة الو الدميقراطــية الشــعبية وبــتمويل مشــترك مــن اليونــيدو واليونديــب يف   اليونــيدو يف
ــدا ــربنامج يف ســرياليون تنفــيذ وســيبدأ . روان ــئة  يف املســتقبل القريــب ال ــتمويل جــزئي مــن هي ب

 .من خالل صندوق استئماين لليونديب) آيريش أيد(يرلندية إلاملساعدة ا

اتفـق عليه يف اجتماع فرقة العمل املشتركة األول،  ا  وفقـا ملـ   واخـتار اليونـيدو واليونديـب،        -٦
ويف اجملموعة  . عـدة بلـدان مـن أجـل إجـراء عملـية مـتابعة فوريـة بـناء عـلى فـرص الـتمويل املـتوقعة                         

ل عّج، الـيت توجد هبا برامج مشتركة معتمدة، سيُ   )روانـدا وسـرياليون ونـيجرييا ونـيكاراغوا       (األوىل  
ل، وسـوف جيـري الـترويج هلـذه الـربامج لـدى دوائر املاحنني               األمـوا حلشـد   بتنفـيذ أنشـطة مشـتركة       

، فســوف جيــري اإلســراع باألعمــال )األردن وأكــوادور(الثانــية فــيما يــتعلق باجملموعــة أمــا . احمللــية
ديــب املشــتركة لصــوغ الــربامج وإقــرارها حــىت يتســىن عرضــها عــلى الصــندوق املشــترك بــني اليون   

ية لأللفــية، الــذي يفــتح اآلن نــافذة لــتمويل تنمــية القطــاع   حتقــيق األهــداف اإلمنائــبشــأن إســبانيا و
مكاتبهما حبـزم بأنشطة املتابعة من خالل       اليونديـب واليونـيدو     يضـطلع كـل مـن       وسـوف   . اخلـاص 

امليدانـية القائمة يف تلك البلدان مع إيفاد بعثات ميدانية عند االقتضاء للتشاور مع دوائر املاحنني من                 
وسوف . األموال بناء على تعقيبات املاحنني احملتملني     مشـتركة حلشد    أجـل وضـع اسـتراتيجية عامـة         

تسـتعرض فـرقة العمـل املشـتركة االسـتراتيجية يف اجتماعها الثاين املقرر عقده يف نيويورك يف الربع                   
مشــاريع مشــتركة لتنمــية القطــاع  وضــع وســوف يتواصــل العمــل عــلى  . ٢٠٠٧األخــري مــن عــام 

 .ة من اخلربة املكتسبة يف البلدان املذكورة آنفااخلاص يف بلدان أخرى باالستفاد

اليونديــب اجلديــدة باســتراتيجية تــتعلق وعــالوة عــلى ذلــك، ســوف تعقــد مشــاورات   -٧
اليونديب القطـاع اخلـاص ابـتغاء حتديـد جماالت لتنظيم برامج مشتركة ميكن أن يستفيد                بشـأن   

 .صةفيها مما لدى اليونيدو من كفاءات أساسية وخربات متخّص
  

  اخلطوات املقبلة    -رابعا   
مجــيع املســائل الــيت ، يف العاديــة، أثــناء اجــتماعاهتا ســوف تــنظر فــرقة العمــل املشــتركة -٨

طلـب جملــس التنمــية الصـناعية إىل املديــر العــام االضـطالع هبــا مــن أجـل مواصــلة تنفــيذ اتفــاق     
 .تقييم االتفاقومن املزمع بعدها . التعاون بنجاح على مدار فترة السنوات اخلمس املقررة
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  اإلجراء املطلوب من املؤمتر العام     -خامسا 
م  أن حيــيط عــلما باملعلومــات الــواردة يف هــذه الوثــيقة وأن يقــدّ  املؤمتــر العــام يــوّدلعــلّ -٩

 .إرشادات بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات هبذا الصدد
 
 
 


