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

  جملس التنمية الصناعية  
  السابعة والثالثونالدورة
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت ٤البند

  التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
       ومتثيل اليونيدو امليداين

      متثيل اليونيدو امليداين    
      إضافة    

م هــذه الوثيقــة معلومــات إضــافية ، تقــد٧-ق/١٣-م عاملــؤمتر العــام امتثــاالً لقــرار   
  .IDB.37/6الستكمال الوثيقة 

    
    خلفيةمعلومات   -أوال  

هــذه م ، تقــدIDB.37/6الوثيقــة ويف ضــوء  ،٧-ق/١٣-العــام م علقــرار املــؤمتر  وفقــاً  -١
  .ينتعزيز متثيل اليونيدو امليداالكفيلة بوسائل السبل والاملدير العام عن  تقرير الوثيقةُ

وحـىت   ١٩٦٧عـام  فمنـذ   .عدة علـى مـر الـزمن    وقد اختذ متثيل اليونيدو امليداين أشكاال  -٢
يف وقــت الحــق و ،للتنميــة الصــناعيةنشــرت املنظمــة مستشــارين ميــدانيني أقــدمني   ١٩٩٧عــام 

يف  اليونيــدو وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيوطبقــا التفــاق أُبــرِم بــني  .يونيــدولل نيقُطــريمــدراء 
 رمسيـة السـؤولية  األمم املتحدة اإلمنـائي بامل نامج تكفّل املمثلون املقيمون لرب، ١٩٨٩ل أبري/نيسان
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مـدراء اليونيـدو   /للتنمية الصـناعية فيما تكفّل املستشارون امليدانيون األقدمون متثيل اليونيدو، عن 
ة ريـ قُطال ربامجلـ ل القطـاع الصـناعي  باملسـؤولية عـن   نواب، يف إطار اضطالعهم بدور  ،نوقُطريال
فيمـا خيـص    للحكومـات احملليـة  أقـدمني  بـدور مستشـارين   ، وقاموا ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيل

األمــم  املقــدم مــن برنــامجأوائــل التســعينات، عــدلت سياســات التمويــل يف و .املســائل الصــناعية
ح متثيـل  أصـب و .التسـعينات  منتصـف مل تشعر اليونيدو بأثر هذا التعـديل إال يف  املتحدة اإلمنائي، و

 تقاسـم  ، مـع والعملياتيـة هـا العاديـة   يبالكامـل مـن ميزانيت  يمـول   ١٩٩٨منذ عـام  اليونيدو امليداين 
  .ضيفةاملبلدان من جانب المسامهات تقدمي بعض التكاليف أو 

 بنـاء علـى طلـب   لالسـتعراض  شبكة مكاتب اليونيـدو امليدانيـة   ، خضعت ٢٠٠٤ويف عام   - ٣
مـا  سيما من خـالل الفريـق االستشـاري املعـين بالالمركزيـة،       ، والوبالتشاور معهاالدول األعضاء 

القيـام  و) ٥- ق/١١- م عقـرار  ال(اتفاق تعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       إبرام ن أسفر ع
مـن أجـل   التكلفـة   من حيـث  االوفع امنوذجا مبتكربوصفها  ليونيدوغرة لصمكاتب مإنشاء الحقا ب
أدت قـد  و .مـن املكاتـب امليدانيـة   القائمة الشبكة عالوة على امليداين  نطاق حضور اليونيدوتوسيع 

إىل يف عـدد متزايـد مـن املواقـع     إىل احلضـور ماديـا   ليونيـدو وحاجتـها   املفروضـة علـى ا  القيود املاليـة  
فعالـة مـن حيـث    كاتـب املصـغرة ال  هذه االستراتيجية اليت تركز على إنشـاء عـدد أكـرب مـن امل    اتباع 
جـرى  ، مـن إمكانـات حمـددة    خلدمات اليونيـدو  مايف ضوء على هذه االستراتيجية و ًءوبنا .التكلفة

ــبني   ــل مكت ــة القائمــة ســابقا    أيضــا حتوي ــا (مــن املكاتــب امليداني ــة(بوليفي ــا - دول ــددة القومي ) تاملتع
  .مصغرة إىل مكاتب )قموزامبيأوغندا و(مراكز التنسيق من مركزين و) مبابويزو
ــاًءو  -٤ ــى  بن ــكعل ــتضــم ، ذل ــة   ش ــدو امليداني ــب اليوني ــة بكة مكات ــارس /آذار يف(احلالي م

مراكــز تنســيق  ةومخســ مكتبــا مصــغرا ١٨ا وقُطريــمكتبــا  ١٩ومكاتــب إقليميــة  ١٠ )٢٠١٠
 .بلـدا  ٥٠يف أكثـر مـن    اميـداني األمر الذي ميكّن اليونيدو من احلضـور  ، اواحدإقليميا  اومركز

 ، وتسـتخدم نطقـة املاملوجـودة داخـل   البلـدان   نددا أكرب معاملكاتب اإلقليمية وعادة ما تشمل 
ــمــوظفني  ــينييفن ــاملكاتــب الوختضــع  .الــدوليوناليونيــدو ويرأســها ممثلــو  ،ني دول أيضــا ة قُطري

بلـد  أنشـطة اليونيـدو يف    عـن املسـؤولية  عمومـا   يتولـون  الـدوليني، الـذين  لرئاسة ممثلي اليونيـدو  
أمـا   .مبوجـب إذن خـاص   احـد أو أكثـر  واـاورة   بلـدان مـن ال بلد يف وكل واحد منهم،  موقع

يعملـون حصـرا   الوطنيـون الـذين    اليونيدورؤسات عمليات  فريأسهااملصغرة، مكاتب اليونيدو 
 ملوقـع املسـؤول عـن ا   قُطريللمكتب اإلقليمي أو ال امتداديف العادة ا بلدهم املضيف وميثلون يف

من داخـل    كثري من األحيانيفعملون وجهات التنسيق هي عبارة عن موظفني حمليني ي .املعين
يرفعون يف العادة تقارير إىل ممثـل اليونيـدو املعتمـد يف    ، ومنهمواحد بلد كل يف مؤسسة نظرية 

  .احلاليةشبكة مكاتب اليونيدو امليدانية املرفق حملة عامة عن  وترد يف .البلد املعين
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امليدانيـة املمولـة مـن    عدد من الوحدات يوجد ، إىل هذا اهليكل امليداين الرمسيوإضافة   -٥
ــزودة مبــ املشــاريع  ــدووامل ــا لتــ  ١٣وتشــمل  ،وظفي اليوني ــتثمار والتكنولوجيــ مكتب   ا رويج االس

   الدوليــــةلتكنولوجيــــا مــــن مراكــــز ا ا مركــــز ١٤و إلنتــــاج األنظــــفا وطنيــــا لكــــزمر ٤٣و
يف و .اجلنــوبمركــزين للتعــاون بــني بلــدان  و ،لتعاقــد مــن البــاطن والشــراكات ل مصــفقاً ٣٢و
اليونيـدو  بدور متثيـل  يضطلع بعض هذه الوحدات أحيانا وجد فيها متثيل رمسي يلدان اليت ال الب

  .ةتقنيال هاأنشطتب الوحدة بالتزامن مع اضطالع حمدود،على نطاق 
    

    توسيع نطاق مهام شبكة مكاتب اليونيدو امليدانية  -اثاني  
 األمــم املتحــدةى نطــاق يف ســياق التنفيــذ اجلــاري لعمليــة مبــادرة حتقيــق االتســاق علــ    -٦
ــادرة و ــد األداءمب ــى الصــعيد ال  توحي ــم     ،قُطــريعل ــة األم أصــبحت املشــاركة النشــطة يف أفرق

وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة متزايـدة األمهيـة لوضـع           امليدانيةة قُطرياملتحدة ال
 .مـم املتحـدة  العمل يف األ ةوحدالبلدان الرائدة الثمانية ملبادرة  مبا يشمل غريالربامج وتنفيذها، 

ــد، يشــكِّل  و ــدان أمــر علــى وجــه التحدي ــاًجوهر اًحضــور اليونيــدو يف البل عنــد املشــاركة يف   ي
دد مـن  عـ متزايـد   بقـدر مـا يطلبـه   ، على حنـو  قُطريعلى املستوى الاملشتركة الربناجمية نشطة األ

ط الرمسيـة للوصـول إىل   مـن الشـرو   اإلقامة يف البلد ليسـت يف العـادة  أن رغم وب .اجلهات املاحنة
املشـاركة يف أي نشـاط   فإن التواجد الفعلي يف البلدان يسـهل   متعددة األطرافحمددة صناديق 

ضـروري مـن الناحيـة    هـو  ، وةقُطريـ األمم املتحـدة ال  اليت تضطلع ا أفرقةتخطيط من أنشطة ال
  .برنامج مشترك قيادة أيتويل لالرمسية 

ميكــن أن تالحــظ  امليدانيــةاملكاتــب شــبكة توســيع نطــاق ن مــاحملققــة جيابيــة اإلنتــائج الو  -٧
الشـعبية  الدميقراطيـة   ومجهوريـة الو صغرة يف كل من األردن امليونيدو الإنشاء مكاتب  يفبالفعل 

يف أنشـطة التخطـيط الـيت تضـطلع ـا       عـن كثـب  ملشاركة من اونيكاراغوا، اليت مكنت اليونيدو 
مـن خـالل    برنـامج اليونيـدو  تنفيـذ  وسـهلت   ربامجالـ وضـع  ل ة يف جمـا قُطريأفرقة األمم املتحدة ال

لتعـاون  يف إجنـاز مشـاريع ا  زيـادة  وقد أسـفر ذلـك عـن     .البلدان يفاملستمر  تلك املكاتب حضور
حضـور اليونيـدو علـى     وكـان  .ذه البلـدان ـ يف املائـة   ٧٠إىل  ٢٠بـني   مـا لليونيدو بنسـبة  التقين 

فييـت نـام   وروانـدا و  املتحـدة  تنــزانيا ومجهوريـة  سـتان  الصعيد احمللي يف كل من أوروغواي وباك
، مم املتحـدة العمل يف األ وحدةملبادرة الرائدة  العملياتيف تها مشارك مفيداً أيضاً يفوموزامبيق 

تنفيـذ  ميـدان  اليونيـدو وكالـة رائـدة يف     تعتـرب مـن أن  احملليـة  ة قُطريـ مكّن أفرقـة األمـم املتحـدة ال   و
  .ة االقتصادية واالستدامة البيئيةالربامج املتعلقة بالتنمي
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علـى مـدى السـنوات    شبكة مكاتب اليونيدو امليدانية لوبفضل توسيع الرقعة اجلغرافية   -٨
ة أوسـع مـن   يشـمل طائفـ  عمـل كيانـات اليونيـدو امليدانيـة ل    توسع أيضا نطـاق  اخلمس املاضية، 

 أنشـطة هـا  ، مبا فيظمةجمموعة خدمات املنيف كامل  اًمتزايد وبذلك أسهمت إسهاماً، الوظائف
يف رصــد مشــاريع بصــفة خاصــة دور الشــبكة امليدانيــة وتعــزز  .ياحملفــل العــاملوالتعــاون الــتقين 
هـا  ليونيـدو وكـذلك بـني براجم   التـآزر والتكامـل بـني مشـاريع ا    أوجـه  ضمان يف و التعاون التقين

  .قُطريعلى الصعيد ال األمم املتحدةبرامج سائر مؤسسات و
واملســؤوليات ألدوار اشــبكة مكاتــب اليونيــدو امليدانيــة تــؤدي ديــداً، بصــفة أكثــر حتو  -٩

  :التاليةواإلدارية والتقنية  التمثيلية
عالقـات وصـيانتها مـع األطـراف الفاعلـة      البإقامـة  تمثيـل أساسـا   المهام تتصل   )أ(  

لقطــاع اخلــاص املؤسســات احلكوميــة وهيئــات اهــا ، مبــا فيملعنيــة مــن القطــاعني العــام واخلــاصا
 معظـم  ستتبع أيضـا يف هي تو .اإلعالم طألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية ووسائوا

مــع وكــاالت  اوتنســيقة قُطريــاألمــم املتحــدة ال أفرقــةيف وإســهاما كــاملني احلــاالت مشــاركة 
  .يف امليدان املاحنةاألوساط التمويل ومؤسسات التنمية الدولية واإلقليمية و

 ،يف عمليـة صـياغة الـربامج   تشـارك الكيانـات امليدانيـة    تقين لتعـاون الـ  سياق ا يف  )ب(  
ة وأطـر عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة      قُطرية اليت تتبعها أفرقة األمم املتحدة الاحملليوفقاً للنهوج 

متزايـد يف   بقـدر كمـا تشـارك الكيانـات امليدانيـة      .لمـوارد حشـد ل ، وما يتصل بذلك من اإلمنائية
  .كل واحدة منها تغطيةاملشمولة ب نبلداالداخل ورصدها تقين شاريع التعاون المتنفيذ 

دور  تعزيـز جرى مؤخرا ، اليت تضطلع ا اليونيد فل العاملياحملنشطة تعزيزا أل  )ج(  
ــة اإلقلواألولويــات االجتاهــات تكليفهــا باســتعراض املكاتــب اإلقليميــة عــن طريــق   يميــة للتنمي

  .العاملياليونيدو حمفل يف إطار حمددة  ثأحداتصميم وتنظيم  جمال وكذلك يف الصناعية
    

    التدابري املتخذة مؤخرا لتعزيز شبكة مكاتب اليونيدو امليدانية  -اثالث  
١٠-  حضورها عل جبالراسخ اليونيدو التزام ى أدة التقنيـ  اأ من أنشطتهامليداين جزءا ال يتجز

امليدانيـة علـى مـدى    املكاتـب  كة يف شـب  التقنيني الوطنيني والدولينياملوظفيني إىل زيادة قدرات 
ة املمنوحـة هلـم   الذاتيـ  صالحيات واالسـتقاللية مستويات الواقترن ذلك برفع السنوات املاضية، 

يف املائـة يف عـام    ٤٨واخنفضت نسبة الشواغر يف املكاتـب امليدانيـة املنشـأة مـن      .داء مهامهمأل
سياسـة التنقـل امليـداين     اسـتحداث بفضـل   ، وذلـك ٢٠٠٩يف املائة فقط يف عـام   ٧إىل  ٢٠٠٥
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تعزيـز اجلهـود   ب مقرونـة ، )(UNIDO/DGB/(M).97)املـدير العـام   نشرة ( ٢٠٠٦أبريل /يف نيسان
  .ةيف املكاتب امليداني املوجودةملء الشواغر الرامية إىل 

املـوظفني الفنـيني    تدمج أن ٢٠٠٩مارس /يف آذارليونيدو قررت ا، وعالوة على ذلك  -١١
التقنيـة  التابعـة لشـعبة اخلـدمات     تقينإدارة التعاون الـ امليدان دجما كامال يف  الدوليني العاملني يف

ــة   ،يف املقـــر هـــذه  وأفضـــت .(UNIDO/DGB/(M)/.108)بـــرغم وجـــودهم يف املكاتـــب امليدانيـ
التعــاون الــتقين علــى الصــعيد امليــداين بــني عــامي  مشــاريع إجنــاز مســتوى التــدابري إىل مضــاعفة 

يف العــاملني  التقنــينيمــن إمكانــات املــوظفني   الكاملــةفادة االســتخــالل مــن  ٢٠٠٩و ٢٠٠٣
سـفر عـن   اتبـاع ـج أكثـر متاسـكا أ    ت أيضـا إىل ضـمان   بـل أد ، فحسـب ، ولـيس ذلـك   امليدان
  .قُطريالعلى الصعيد  وكفاءة وفعالية استجابة اليونيدودرجة اتساق  زيادة
خطــط زيــادة مواءمــة بالسـنوات الــثالث املاضــية  أيضــا طــوال املكاتــب امليدانيــة قامـت  و  -١٢

وهـي  ليونيـدو،  االسـتراتيجيات املؤسسـية ل  وثـائق  لعملها احملدثة سـنويا مـع األولويـات اإلقليميـة     
ــامج وامليزانيتــ  اإلطــار  ــاجمي املتوســط األجــل والربن ــة   و .انالربن يشــتمل ذلــك علــى إجــراء مواءم

، ولـيس  نظمـة احملـددة علـى صـعيد امل   ولويات ألمع ايدانية املعمل المواضيعية شاملة جلميع خطط 
 ميــدان نتــائج يفالقائمــة علــى البــادئ اإلدارة ممــن بفعاليــة أيضــا االســتفادة  بــلفحســب،  ذلــك

التماســك يف مجيــع وثــائق إىل زيــادة درجــة هــذه التــدابري  وأدت .خطــط العمــلوتنفيــذ ختطــيط 
اليونيـدو علـى   خدمات  جمموعةتوضيح يف بل أسهمت كذلك  ، وليس ذلك فحسب،التخطيط
  .املؤسسات النظرية احمللية وإزاءة قُطري، وال سيما داخل أفرقة األمم املتحدة القُطريالصعيد ال

مشــروع رائــد يف ، بـإطالق  ا ورد أعــالهمبـ وثيــق يف ارتبــاط  ،مـؤخرا اليونيــدو وقامـت    -١٣
، وذلـك  تقينالتعـاون الـ  مبشـاريع   تتصلة قُطريعشرة مكاتب ميدانية خمتارة لوضع خطط عمل 

املواءمـة   حتسـني إدخـال  ى ذلـك إىل  فضـ وأ .العـام  يف املقـر  التقنـيني املوظفني مع وثيق الالتعاون ب
 .القـدرات الـيت تتخلـل   الفجـوات  علـى  التـداخل و حـاالت  ألداء املوظفني والقضاء علـى  العامة 

كاتـب  مجيـع امل ليشـمل  هـذا التـدبري    نطـاق  النظـر يف توسـيع  أما اخلطوة التاليـة فسـتنطوي علـى    
  .تخطيط العملالروتينية لمارسات املوإضفاء الطابع الرمسي على هذه العملية يف إطار  امليدانية
اخلـدمات  مـن الفئـة الفنيـة وفئـة      لمـوظفني لدورات تدريبيـة  نظِّمت إضافة إىل ذلك، و  -١٤

 .مليدانيـة مـن أجـل زيـادة كفـاءة املكاتـب ا     ، وئل التقنية والتنظيمية واإلداريـة تتناول املساالعامة 
نني حـديثا إىل  ورؤسـاء عمليـات اليونيـدو املعيـ    ثلـي اليونيـدو   مجيـع مم  يـدعى عالوة على ذلك و

دورات تدريبيـة أخـرى   عـدد متزايـد منـهم    وحيضـر   ،املشاركة يف الدورات التعريفية للموظفني
  .للتطوير املهين
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داخـل األقـاليم    كافـة ة املكاتـب امليدانيـ   بنياملعارف فيما زيادة تعزيز تبادل وسعيا إىل   -١٥
بـني  سـنويا ملمثلـي اليونيـدو جتمـع     عامليـة  اجتماعـات   عقـد كـذلك  ، تقرر وعلى الصعيد العاملي

 /ولكـانون األ  فيينـا يف منـها ب اجتماع آخر م ظِّوقد ن .إداريةتنظيمية ووأخرى الفنية واضيع امل
  .٢٠٠٩ ديسمرب

    
    امليدانيةالتطورات املتوقعة يف شبكة مكاتب اليونيدو   -ارابع  

فعاليــة مــن حيــث الطرائــق أكثر بــاملكاتــب امليدانيــة القائمــة قــدرات  عزيــزتمــن أجــل   -١٦
علــى  ،تعــيني مــوظفني إضــافينيلميزانيــة فتــرة الســنتني احلاليــة يف اعتمــادات رصــدت  لتكلفــة،ا

  .خمتارة مكاتب يف ،نيالوطنيموظفي الربامج مستوى 
بنــاء علــى طلــب  حاليــاً الــيت جيــري إنشــاؤها  دة ديــاجليدانيــة املوحــدات فيمــا يلــي الو  -١٧

 فتـرة السـنتني   برنـامج وميـزانييت  أحكـام  يف سـياق  واحملتملة وبالتشاور معها احلكومات املضيفة 
٢٠١١-٢٠١٠:  

جيــري وضــع اللمســات األخــرية علــى  يف حــني: الربازيــل يف قُطــرياملكتـب ال   )أ(  
واسـتند   .ملعني حـديثا مهامـه بالفعـل   اليونيدو اباشر ممثل ، ليةلترتيبات اإلدارية واللوجستية احملا

ربامج وضــع الــ  احتمــاالتىل إامليدانيــة املكاتــب اختيــار الربازيــل كموقــع إضــايف يف شــبكة     
  .الطاقة املتجددة وأنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب جمايليف  وخصوصاً ومتويلها،
ومـن املتوقـع أن    ،ملصغراكتب جيري حاليا إنشاء امل: يف بنغالديشاملصغر كتب امل  )ب(  
بسـبب حافظـة    بـنغالديش قد وقع االختيار على و .٢٠١٠خالل النصف الثاين من عام  هيبدأ عمل
اإلقليمـي يف  للمكتـب  املكتـب  ر وفّوسـي  .يف هـذا البلـد   واملتزايـدة الواسـعة النطـاق   اليونيدو مشاريع 

  .الوصولنطاق ة والفعاليمستوى أكرب من هها، ويوج الذي سيشرف على عملياتهد، اهلن
 احلاليــة نظــرا لضــعف التغطيــة   : يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  احلضــور   )ج(  

افتتــاح تقــرر  ،خــدمات التنميــة الصــناعية ة إىل اســمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واحلاجــة امل جل
علـى   ويعتمـد  منـوا البلـدان  أقل من بلد وبوصف هذا ال .املستقبل القريب ها يففي قُطريمكتب 

يف حضـورا مسـتقرا    تـؤمن أن اليونيـدو  إىل ، طلبت احلكومـة  عتنوال يتسم اقتصاده بالو واردامل
يف مرحلـة مـا بعـد    البلـد   عـادة تأهيـل  إلالبلد من أجل زيادة األنشـطة املتصـلة بـاجلهود اجلاريـة     

كخطـوة   يف البلـد موظـف بـرامج وطـين    علـى النظـر يف تعـيني     اليونيـدو وعليه، تعكف  .األزمة
، كتـب املإنشـاء   وبعـد  .ع حبضـور دويل م يتمتـ منـتظ  قُطـري مكتـب  القيام الحقا بإنشاء و، أوىل
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ف بـذلك  ليخفّـ ، مباشـرة تامخـة  إلقليميـة امل أخـرى يف املنطقـة دون ا  بلـدانا  أيضا ميكن أن يغطي 
  .مكتب اليونيدو يف الكامريونالعبء امللقى على عاتق 

إىل تعزيـز حضـور   ترمـي   اتمناقشـ جتري : يف أمريكا الوسطىاحلضور تعزيز   )د(  
الواقعـة يف  بلـدان  ال هـا ، مبـا في الفرعيةاملنطقة فهذه  .مبكتب يف بنما اليونيدو يف أمريكا الوسطى

ــة  ـــيمنطق ــا، الكاريب ــراهن ســوى    ال يغطيه ــت ال ــب واحــد يف الوق ــا أدمكت ىل ضــعف ى إ، م
، وهـي البلـد الوحيـد    هـاييت مبا فيهـا  ، الكاريبـي يف بلدانخصوصا و الفرعية،التغطية يف املنطقة 

 يف جمـايل سـيما   ممتـازة، وال  هـذه املنطقـة  يف  لتعـاون الـتقين  ا تطويرآفاق و .منوا يف املنطقةاألقل 
ختطـيط  حضـور حملـي أقـوى مـن أجـل      يلـزم  نـاء علـى ذلـك    وب .بناء القدرات التجارية والطاقـة 

ــتقينمشــاريع  احملفــل شــطة وتنفيــذها ورصــدها، فضــال عــن االضــطالع بأن  الالزمــة  التعــاون ال
التــآزر مــع املكاتــب احملليــة واإلقليميــة أوجــه كمــا أن هنــاك إمكانيــة لزيــادة  .التكميليــة العــاملي
وللمنظمـات   .ةمشـترك  ةإقليميـ جمـال وضـع بـرامج    يف األخرى ؤسسات األمم املتحدة ملالتابعة 

إدارة األمـم  مكتب األمم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، و    : التالية مكاتب إقليمية يف بنما
املتحـدة لشـؤون السـالمة واألمـن، ومفوضـية حقـوق اإلنسـان، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين            

برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، الـذي يشـمل وحـدة التنسـيق اإلقليميـة         وباملخدرات واجلرمية، 
ألمـم املتحـدة   ، ومفوضـية ا )اليونيـب (التابعة ملرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة    

، وصــندوق األمــم )اليونيســيف(الســامية لشــؤون الالجــئني، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
املتحــدة للســكان، وبرنــامج األغذيــة العــاملي، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع،          

متالزمــة نقــص املناعــة /وبرنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
، )الفـاو (، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمـم املتحـدة   )األيدز(كتسب امل

  .ومنظمة الصحة العاملية
١٨-  يف مسـألة   ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني  طار أحكام الربنامج وامليزانيتنينظر يف إوسي

التقيـيم   توصـيات و ٧-ق/١٣-العام م علقرار املؤمتر وفقا و .يف بلدان أخرىاليونيدو حضور 
ــهائي املشــترك التفــاق التعــاون بــني   ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  اليونيــدو و الن ــوع  برن ، فــإن ن

وموعـد إنشـائها    هـا وموقع) ة أم مكاتب مصغرةقُطرية أم إقليميسواء كانت مكاتب (املكاتب 
 .دجديـ حضـور ميـداين   اختيار أي حاليا من أجل  جيري إعدادهاآلية استعراض على سيتوقف 

  :ن قبيل ما يلي مهذه اآللية معايريستراعي و
  ؛الصناعيةالبلد من أنشطة التنمية تياجات اح  )أ(  
  ؛دمات اليونيدو، مبا يف ذلك أنشطة احملفل العامليعلى خالطلب الفعلي واحملتمل   )ب(  
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  ؛حالياً حجم خدمات اليونيدو  )ج(  
  املتصلة بأحد البلدان حتديدا؛فرص التمويل   )د(  
ذات املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة  ضـــور ح  )ه(  
 ألمـم املتحـدة  باالتسـاق علـى نطـاق منظومـة ا    ، مع إيالء اهتمام خـاص للقضـايا املتصـلة    الصلة

وإمكانيــة االضــطالع بــربامج مشــتركة، وذلــك مــثالً يف ســياق إطــار عمــل األمــم املتحــدة          
  للمساعدة اإلمنائية؛

ــارات ال  )و(   ــة   االعتب ــتية مثــل بني ــة والنقــل لوجس ــتية احملليــ  االتحتي ة لــنظم اللوجس
  ؛لديف الباألخرى  مكاتب األمم املتحدةها قدرات ، مبا فيوغريها من قدرات الدعم احمللية

التركيــز علــى أقــل البلــدان منــوا  هــا ، مبــا فياالعتبــارات االســتراتيجية األخــرى  )ز(  
نطاق وصوهلا عـن طريـق إنشـاء مكاتـب     نشأة وزيادة زيادة فعالية املكاتب امليدانية املوإمكانية 
  .مصغرة
أي ة األجـل املترتبـة علـى    لآلثـار املاليـة الطويلـ    خاص اهتمامإيالء ستواصل اليونيدو و  -١٩
توسـيع   ألثرا قمتعم ليونيدو حتليالسوف جتري ا، عليهو .شبكة املكاتب امليدانيةلنطاق ع يتوس

بشــأن  ســيناريوم للمجلــس يف دورتــه الثامنــة والــثالثني  يقــدمــن املزمــع أن ، والشــبكة امليدانيــة
  .ةالتعاون التقين احلالية واملقبلحافظة مشاريع 

    
    اإلجراء املطلوب من الس اختاذه  - اخامس  

  .يود أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةالس لعل   -٢٠
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املرفق
  

  
 

 
  

حملة عامة عن حضو
 ر

اليونيدو امليدا
(ين 

احلالة يف آذار
/

مارس 
٢٠١٠

(  
    

املنطقة
  

برنامج أفريقيا
  

برنامج 
  

البلدان العربية
  

برنامج آسيا 
  

واحمليط 
اهلادئ

  
برنامج أوروبا 

  
والدول املستقلة حديثا

  
برنامج أمريكا 

الالتينية والكاري  
يبـ

  
اموع

  

مكتب إقليمي
 

إثيوبيا، جنوب أفريقيا، 
نيجرييا

  
مصر

  
تايلند، الصني

، اهلند
  

-  
أوروغواي، 

كولومبيا، املكسيك
  

١٠
  

مكتب
قُطري

 
مجهورية ترتانيا املتحدة، 

السنغال، غانا، غينيا، 
الكامريون، كوت 

ديفوار، كينيا، مدغشقر
  

س، اجلزائر، 
تون

السودان، لبنان، 
  

املغرب
  

إندونيسيا، إيران 
  

)
مجهورية

 -
اإلسالمية

باكستان، الفلبني، ، )
  

فييت نام
  

-  
الربازيل 

)
قيد 

اإلنشاء
(  

١٩
  

مكتب مصغر
 

إريتريا 
)

شاغر
(

، أوغندا، 
(بوركينا فاسو، رواندا 

شاغر
(

، زمبابوي، 
سرياليون، مايل 

)
شاغر

( ،
موزامبيق

  

األردن
  

أفغانستان، بنغالديش 
  

)
قيد اإلنشاء

(
، مجهورية 
الو الدميقراطية الشعبية، 

كمبوديا
  

أرمينيا، قريغيزستان
  

(إكوادور، بوليفيا 
دولة

-
املتعدد

ة 
القوميات

نيكاراغوا، )
  

١٨
  

جهة تنسيق
 

توغو
  

  
سري النكا

  
االحتاد
 

أوكرانياالروسي، 
  

كوبا
  

٥  

مركز إقليمي
 

  
  

  
تركيا

  
  

١  
اموع

 
٢٠

  
٧  

١٣
  

٥  
٨  

٥٣
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


