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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريعي لدوا

  جملس التنمية الصناعية  
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
     ومتثيل اليونيدو امليداين مركزيةالال

      متثيل اليونيدو امليداين    
        تقرير من املدير العام    

م هذه الوثيقة، اليت هي ملحـق للوثيقـة         قّد، ت ٧-ق/١٣-امتثاال لقرار املؤمتر العام م ع       
IDB.37/6/Add.1 ة ، معلومــات إضــافية وتكميليــة عــن اهليكــل احلــايل ملكاتــب اليونيــدو امليدانيــ

وباإلضـافة إىل ذلـك، تقـّدم الوثيقـة آليـة االسـتعراض       . مركزيةوعن حالة أنشطتها يف جمال الال    
  .ونوعهاملُزمع تطبيقها الختيار موقع أي وجود ميداين جديد 

    
    معلومات خلفية  -أوال 

ــشبكة         -١ ــدرجيي ل ــار التوســيع الت ــة األخــرية آلث ــيت أُجريــت يف اآلون ــيالت ال كــشفت التحل
مكاتب اليونيدو امليدانية علـى أنـشطة التعـاون الـتقين أن معـدل إجنـاز مـشاريع التعـاون الـتقين الـيت                 

 )١( بفضل األخذ بسياسة التنقّل امليـداين      تضطلع هبا املنظمة على الصعيد امليداين قد تعّزز بقدر كبري         
───────────────── 

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١ املؤرخة (UNIDO/DGB/(M).97) العام املديرنشرة   )1(  



IDB.38/13 
 

2 V.10-56864 

 

 ١٨ والقيــام الحقــا بنقــل مــوظفني مــن الفئــة الفنيــة إىل امليــدان، إىل جانــب إنــشاء ٢٠٠٦يف عــام 
ويف سـياق تنفيـذ عمليـة الالّمركزيـة هـذه،           . ٢٠٠٥مكتبا من مكاتب اليونيدو املـصّغرة منـذ عـام           

 يف امليدان من الفئـة الفنيـة عـن تـصميم املـشاريع              ازدادت باطراد مسؤولية املوظفني الفنيني العاملني     
، أفضت اجلهود اليت تبـذهلا اليونيـدو   ٢ومثلما هو موّضح يف اجلدول الوارد يف الصفحة   . وتنفيذها

لتعزيز القدرات امليدانية إىل حتسن كـبري يف األداء فيمـا يتعلـق بتنفيـذ مـشاريع التعـاون الـتقين علـى                       
 األخــرى الــيت أســفر عنــها تعزيــز هــذه القــدرات امليدانيــة تقريــُب    ومــن الفوائــد. الــصعيد امليــداين

 .خدمات املنظمة إىل أصحاب املصلحة فيها وعمالئها يف البلدان املعنية
 

  اجلدول
حملة عامة عن الوظائف املدرجة يف امليزانية والتكاليف التشغيلية ومستوى إجناز املوظفني 

  امليدانيني ملشاريع التعاون التقين
  
  ٢٠١١‐ ٢٠١٠ ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦   

امليزانية املعتمدة للوظائف امليدانية 
  )مباليني اليوروات(

٢٤+  ٢٣,١٦  ٢٢,٠٩  ١٨,٧٠٪**  

امليزانية املعتمدة لتكاليف تشغيل 
مباليني (شبكة املكاتب امليدانية 

  )اليوروات

١٠+  ٦,٥٣  ٦,٣٨  ٥,٩٢٪**  

مستوى إجناز املوظفني امليدانيني ملشاريع 
مباليني الدوالرات من (التقين التعاون 

  )دوالرات الواليات املتحدة

٢٦٥+  *-   ٢٠,٢٣  ٥,٥٥٪*** 

  .غري متاح  *  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ مقارنةً بالسنتني ٢٠١١-٢٠١٠  **  
     .٢٠٠٧-٢٠٠٦ مقارنةً بالسنتني ٢٠٠٩-٢٠٠٨  *** 
ارد التـشغيلية،   ومع أن االستثمار الكلي يف الشبكة امليدانية، مبا يشمل املوارد البشرية واملـو              -٢

ــسبة    ــدرجييا بن ــد ازداد ت ــامي    ١٥ق ــني ع ــا ب ــة تقريب ــاز   ٢٠٠٩ و٢٠٠٦ يف املائ ــستوى إجن ــإن م ، ف
.  يف املائـة   ٢٦٠املوظفني امليدانيني ملشاريع التعاون التقين ازداد خالل نفـس الفتـرة بنـسبة جتـاوزت                

قع أن حتقق زيادة مـستمرة       استثمارات إضافية يف الشبكة امليدانية اليت ُيتو       ٢٠٠٩وُوظِّفت منذ عام    
وال تـزال اليونيـدو ملتزمـة مبواصـلة         . يف مستوى إجناز مشاريع التعاون الـتقين علـى الـصعيد امليـداين            

وتسريع جهودها الرامية إىل جعل أنـشطتها تّتـسم إىل أقـصى حـد ممكـن بطـابع المركـزي يف ظـل                        
رات امليدانية باعتبارهـا مـن أعظـم        القيود املشددة على ميزانيتها، وإىل مواصلة حتسني استخدام القد        

  .مكاسب املنظمة
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    التطورات األخرية يف جمال تعزيز متثيل اليونيدو امليداين  -ثانيا  
توّسعت شبكة مكاتب اليونيدو امليدانية بسرعة على مـر الـسنني، ومثـة خلفيـة تارخييـة                   -٣

فـق هـذه الوثيقـة حملـة      ويـورد مر  . IDB.37/6/Add.1عن املوضوع قُـدِّمت إىل اجمللـس يف الوثيقـة           
، مبـا يف   ٢٠١٠سـبتمرب   /عامة حمّدثة عن وجود اليونيدو امليـداين يف الوقـت الـراهن لغايـة أيلـول               

  .اذلك نوع مجيع مكاتب اليونيدو وموقعه
وبناء على التوصيات املنبثقة عن التقييم النهائي املشترك التفـاق التعـاون بـني اليونيـدو                 -٤

ومثلمـا  ) GC.13/6حـسبما تـرد يف الوثيقـة    ) (الربنـامج اإلمنـائي  (ائي املتحدة اإلمن وبرنامج األمم
اتفاقـا مؤقتـا مـن       ، فقد أبرمت اليونيـدو مـع الربنـامج اإلمنـائي          IDB.37/6أُعِلن سابقا يف الوثيقة     

ــران   ــادل الرســائل يف حزي ــه /خــالل تب ــشغيل    ٢٠١٠يوني ــسألة اســتمرار ت ــك لتوضــيح م ، وذل
 تعديل كـبري علـى اجلانـب التـشغيلي متثّـل يف تغـيري مـستوى                 وأُجري. مكاتب اليونيدو املصّغرة  

املــسؤولية املباشــرة بالنــسبة لرؤســاء عمليــات اليونيــدو، حيــث سيــصبحون مــن اآلن فــصاعدا    
مـسؤولني مباشـرة أمــام مـديري املكاتـب اإلقليميــة التابعـة لليونيـدو، ولــيس أمـام املمثـل املقــيم         

ز هــذا األمــر الــدمج الكامــل  ومــن املتوقــع أن يعــّز.للربنــامج اإلمنــائي، كمــا كــان احلــال ســابقا
وســوف . لرؤســاء عمليــات اليونيــدو يف العمليــات اليوميــة ملكاتــب اإلشــراف اإلقليميــة املعنيــة 

تواصــل اليونيــدو، بالتــشاور الوثيــق مــع املنــسقني املقــيمني املعنــيني، الــسعي إىل دمــج رؤســاء     
ساواة يف اجتماعـات ومـداوالت أفرقـة        عمليات اليونيدو دجما كامال كمشاركني علـى قـدم املـ          

  .األمم املتحدة القطرية
وجرى تشجيع موظفي اليونيـدو كافـة علـى تقـدمي طلبـات لـشغل الوظـائف الـشاغرة                     -٥

ُيرجـى الرجـوع إىل    (يف امليدان على إثر صدور نشرة املدير العام بـشأن سياسـة التنقّـل امليـداين                 
ــية  ــوظ  ). ١احلاشـ ــدد املـ ــذلك، ازداد عـ ــة لـ ــدان   ونتيجـ ــاملني يف امليـ ــدوليني العـ ــيني الـ فني الفنـ

 يف املائـة    ٥٠واخنفضت نسبة الشواغر امليدانية املعنية اخنفاضا كبريا، حيث هبطت من أقل من             
ومثلمـا هـو مـبني يف اجلـدول     .  يف املائة علـى مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية            ١٠إىل أدىن من    

 عــدد املــوظفني امليــدانيني إىل تعــاظم   أعــاله، فقــد أدت هــذه الزيــادة يف ٢الــوارد يف الــصفحة 
ومتـشيا مـع اجلهـود الـيت تبـذل داخـل اليونيـدو مـن أجـل            . احلاجة إىل ختـصيص أمـوال تـشغيلية       

 /إعادة هيكلة إدارة األعمال، أُجرِيـت عمليـة تقيـيم مـستقل لـسياسة التنقّـل امليـداين يف نيـسان                    
 زيــادة تنقّــل املــوظفني علــى ، أكــدت إىل حــد كــبري األثــر اإلجيــايب الــذي خلفتــه٢٠١٠ أبريــل

أنشطة املنظمة يف جمـال التعـاون الـتقين، بيـد أن هـذه العمليـة أشـارت أيـضا إىل أن مثـة نـواحي                   
وســُينظر يف هــذه . تنفيذيــة معينــة مــن سياســة التنقّــل حباجــة إىل مزيــد مــن الــصقل والتحــسني  
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ــع اإلصــال        ــا يتفــق مــع مجي ــشأهنا مب ــزم مــن إجــراءات ب ــا يل ــصلة التوصــيات وُيتخــذ م حات املت
  ).مبادرة إدارة التغيري(بالعمليات يف إطار برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة 

ــادرات تــشغيلية أخــرى الغــرض منــها  اســتيعاب       -٦ ــة األخــرية عــدة مب وُنفِّــذت يف اآلون
وبفــضل إســناد ســلطة . كامــل قــدرات شــبكة مكاتــب املنظمــة امليدانيــة ورأس ماهلــا الفكــري  

 امليدانيني يف تنفيذ مـشاريع التعـاون الـتقين، فقـد بـات لزامـا إدخـال مزيـد                    المركزية للموظفني 
وأُدرِجـت  . من التحسينات علـى آليـات التنـسيق بـني شـبكة املكاتـب امليدانيـة واملقـر الرئيـسي                   

اإلدارة القائمة على النتائج يف مجيع خطط عمل املكاتب امليدانية خالل فترة السنتني الـسابقة،               
. قيــق توافــق اســتراتيجي بــني الــسياسات الربناجميــة العامليــة واألنــشطة احملليــة وذلــك ضــمانا لتح

الـيت تتـيح اآلن درجـة أكـرب مـن التماسـك فيمـا بـني                  وجرى حديثا حتسني خطـط العمـل هـذه        
  .خمتلف الفروع يف املقر الرئيسي وضمن شبكة املكاتب امليدانية

يدانيـة والتوسـع املطـرد يف التطبيـق     وبفضل الزيادة احلاصلة يف عدد مديري املـشاريع امل    -٧
املنــهجي لتوقعــات إجنــاز مــشاريع التعــاون الــتقين وعمليــات ضــم الوحــدات يف شــعبة صــوغ     
الربامج والتعاون التقين، أمكن أيضا تنفيذ عدة عمليات مواءمة يف سياق وضع الـربامج التقنيـة                

نتـدبني للعمـل امليـداين بـصفتهم        وبإصدار نشرة املدير العـام بـشأن إدارة املـوظفني امل          . يف امليدان 
 أصبح مجيع املوظفني الفنيني امليدانيني منتـسبني مباشـرة إىل        )٢(اختصاصيني يف التنمية الصناعية،   

الفروع الفنية املعنية داخـل شـعبة صـوغ الـربامج والتعـاون الـتقين، وهـم يتولـون تنـسيق النـهج                       
ديثاً تقييما للخربات املكتـسبة حـىت       وأجرت اليونيدو ح  . الربناجمية وخطط العمل تنسيقا كامال    

اآلن، وهي عاكفة حاليا على حبث السبل الكفيلة بزيادة تعزيز االستفادة مـن املـوظفني الفنـيني     
  .امليدانيني

تعزيـز طاقـات وقـدرات مـوظفي         وعالوة على ذلك، ُوجِّهت استثمارات إضـافية حنـو          -٨
 رفـع مـستوى مهـارات العـاملني منـهم يف         اليونيدو امليدانيني، مبا يشمل اختـاذ تـدابري هتـدف إىل          

ــة اخلــدمات العامــة   ــدّرب املوظفــون املنتــدبون أو املُعّينــون حــديثا   . املكاتــب امليدانيــة مــن فئ وُي
وُيـوفّر  . بانتظام من خالل إعطـائهم دورات توجيهيـة مكثفـة وغريهـا مـن الـدورات التطويريـة                 

  .فني الدوليني واحملليني من الفئة الفنيةهذا التدريب على قدم املساواة ملمثلي اليونيدو واملوظ
وأُحرِز أيضا تقدم كـبري يف ضـمان إضـفاء قـدر أكـرب مـن الالمركزيـة علـى العمليـات                        -٩

املالية عن طريق تعزيز استخدام حـسابات الـسُّلف يف شـبكة املكاتـب امليدانيـة كلـها، وتزويـد                     
ــشغيلية املتك    ــة النفقــات الت ــدو بالقــدرة علــى تغطي ــهم، فــضال عــن   ممثلــي اليوني ــدة عــن مكاتب ب

───────────────── 
 .٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٠املؤرخة  )UNIDO/DGB/(M).108( املدير العامنشرة   )2(  
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وســيكون لــدى مجيــع املكاتــب امليدانيــة تقريبــا حــسابات . االضــطالع بأنــشطة التعــاون الــتقين
، وهـي تغـيريات حتـّسن كفـاءة التنفيـذ مـن             ٢٠١٠ُسلف خاصة هبا يف النصف الثـاين مـن عـام            

ى خالل توفري طريقة أسرع وأكثـر مرونـة لـصرف األمـوال املخصـصة للمـشاريع علـى املـستو                   
ومن اكتساب املهارات الالزمة لإلدارة املالية، فقد حضر املوظفون امليدانيون مـن فئـة              . امليداين

اخلدمات العامة دورات تدريبية مكثفة انطـوت علـى النظـر يف املمارسـات واإلجـراءات املاليـة                  
ينـاير  / الثـاين اجلديدة اليت أُدخِلت بفضل اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف كانون          

  .وُعِقدت دورات تدريبية يف املقر الرئيسي، وكذلك يف مكاتب إقليمية خمتارة. ٢٠١٠
وعالوة على ذلك، استحدث فريق التقييم التابع لليونيدو هنجـا جديـدا، حيـث انتقـل                  -١٠

وسـيتم يف إطـار     .  ومـا بعـده إىل املفهـوم االبتكـاري للتقييمـات القطريـة             ٢٠١٠بتقييماته لعـام    
 األنواع اجلديدة من التقييمات تقدير مجيع أنشطة اليونيـدو يف كـل بلـد بطريقـة موحـدة،                   هذه

مبــا يف ذلــك أداء املكتــب امليــداين يف إطــار اضــطالعه بوظيفتــه املتعلقــة بتــسهيل وضــع الــربامج   
ويعكف فريق التقييم حاليا علـى إعـداد املبـادئ التوجيهيـة التـشغيلية الالزمـة لتنفيـذ                  . وتنفيذها

  .التقييمات القطرية، وخصوصا منهجية تقييم أداء املكاتب امليدانيةهذه 
وباإلضافة إىل ذلك، يوىل االهتمام حاليا لتمكني ممثلي اليونيدو من أداء مهمة القيـادة                -١١

وســُيمنح ممثلــو اليونيــدو ســلطة  . املركزيــة يف مجيــع العمليــات املنفــذة علــى املــستوى القطــري  
ــادة األفرقــ  ــةً بوصــفهم ق ــا ميكّنــهم مــن إدارة كــل مــوارد املنظمــة    كامل ــة، ّمم ــة القطري ة الربناجمي

ومـن  . وعملياهتا الربناجمية على الصعيد القطري، ومن اإلشراف على هذه العمليـات ورصـدها            
شأن هذا األمر أن يفضي إىل زيادة حتسني متاسـك اليونيـدو وسـرعة أدائهـا ومـستوى كفاءهتـا                    

 تقريب عملياهتا الربناجمية إىل نظرائهـا واملـستفيدين منـها           وفعاليتها على املستوى القطري، وإىل    
 .يف امليدان

    
    التطورات املتوقعة يف متثيل اليونيدو امليداين يف املستقبل  -ثالثا  

ــواردة يف التقيــيم النــهائي املــشترك، وحــسبما يــرد يف الوثيقــة    متــشيا  -١٢  مــع التوصــيات ال
GC.13/6          تحويـل مكاتـب اليونيـدو      كفيلـة ب  ل الـسبل ال   ، تعكف املنظمـة اآلن علـى تقـصي أفـض

. املـصّغرة إىل مكاتــب قطريـة، وحتويــل رؤسـاء عمليــات اليونيـدو إىل مــديرين قطـريني وطنــيني     
كما جيري النظر يف مسألة تغيري مـسؤوليات هـؤالء املـديرين وسـلطاهتم املؤسـسية يف ترتيبـات                   

وقـد ُيمـنح هـؤالء املـديرون بالتـدريج صـفة       . امليداين تغيريا تدرجييا  اليونيدو التنفيذية على الصعيد     
  .الفنية قادة أفرقة برناجمية قطرية، وذلك تبعاً خلربهتم املهنية الفردية داخل اليونيدو وخلفيتهم
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وتنظــر اليونيــدو كــذلك يف مــسألة اســتهالل عــدة عمليــات جتريبيــة يف مكاتــب ميدانيــة     -١٣
ومـن املتوقـع   .  اختبار تفويض السلطة التام فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الـربامج     خمتارة، سيجري يف إطارها   

أن يتيح هذا القدر العايل من الالمركزية تلبية االحتياجات احملليـة بـسرعة أكـرب وإقامـة شـراكات                   
ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة يف ضـوء التطـورات الطارئـة            . أوثق بني اليونيدو والنظراء احملليني    

تعلـق بتحقيـق االتـساق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة علـى املـستوى القطـري                      حديثا فيمـا ي   
ــادة اســتخدام طرائــق التنفيــذ الوطنيــة   ــادة كــبرية يف عــدد مــوظفي    . وزي ولكــن ذلــك يتطلــب زي

الربامج الوطنيني، إىل جانب زيادة قـدرات املـوظفني مـن فئـة اخلدمـة العامـة يف املكاتـب امليدانيـة                      
لت بعـض الترتيبـات التحـضريية يف هـذا الـصدد بغيـة إنـشاء وظـائف الـدعم                    وقـد اسـُتهِ   . املختارة

  .إدارة املعارف اإلداري الالزمة يف املقر الرئيسي، مبا فيها مكاتب املساعدة الفنية ونظم
، وعلـى إثـر إجـراء تقيـيم         IDB.37/6/Add.1ومثلما سبقت اإلشـارة إىل ذلـك يف الوثيقـة             -١٤

 مكاتـب ميدانيـة   ٢٠١٠، أُنـِشئت يف عـام   ٧-ق/١٣-م ع  القرار   لآلثار على النحو املطلوب يف    
جديدة يف بنغالديش والربازيل، وُيتوخى إنشاء مكاتب أخرى يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        

  :وأمريكا الوسطى على النحو التايل
    

   بنغالديش  )أ( 
لفـة تنـاهز    أُخِتري املوقع يف ضوء وجود عـدة بـرامج واسـعة النطـاق جيـري تنفيـذها بتك                  

وهنــاك برنــامج إضــايف واســع . ســيما يف جمــال بنــاء القــدرات التجاريــة  مليــون يــورو، وال١١
 مليـون يـورو، بتمويـل مـشترك مـن املفوضـية األوروبيـة والوكالـة النروجييـة                   ١٣النطاق كلفتـه    

وســُيتيح هــذا . للتعــاون اإلمنــائي، وهــذا الربنــامج يتطلــب إنــشاء موقــع حملــي مــستقر يف البلــد   
كتــب املــصّغر علــى وجــه التحديــد حتــسني فعاليــة املكتــب اإلقليمــي يف اهلنــد وتوســيع نطــاق  امل

بــنغالديش  مشــول أنــشطته، وهــو املكتــب الــذي يتــوىل اإلشــراف علــى عمليــات اليونيــدو يف    
  .وتوجيه هذه العمليات

  
    الربازيل  )ب( 

مـا إجيابيـا، ممـا      جرى تقييم آفاق التنميـة ومتويـل بـرامج واسـعة النطـاق يف الربازيـل تقي                  
وُيتوقـع أن   . ى إىل اختيار هذا املوقع ليكون مكتبا ميدانيا آخـر لليونيـدو يف أمريكـا الالتينيـة                أّد

 اهتمــام أنــشطة اليونيــدو الربناجميــة بــشكل رئيــسي يف هــذا البلــد علــى جمــال اســتخدام   ينــصّب
الربازيـل مـع بلـدان      أمـا فيمـا يتعلـق بتعـاون         . الطاقة بكفاءة واستغالل مصادر الطاقـة املتجـددة       

الـسوق املـشتركة   اجلنوب، فإن من املتوقع أن يقدم املكتب الدعم الالزم ملواصـلة االنـدماج يف     
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وتـــسهيل االضـــطالع بأنـــشطة التعـــاون يف اجملـــال  ، )مريكوســـور(لبلـــدان املخـــروط اجلنـــويب 
. دالصناعي بـني الربازيـل وبلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى وكـذلك مـع الـصني واهلنـ                

وضع مبادرات إقليميـة أخـرى، تـشمل     إضافة إىل ذلك، سيؤدي املكتب دورا هاما يف مواصلة
  .مماثلة ومبادرات )٣(مبادرة مرصد الطاقة

    
    مجهورية الكونغو الدميقراطية  )ج(  

تعتمد مجهورية الكونغو الدميقراطية الغنية باملوارد الطبيعية مـن خامـات ومعـادن ومـاس                 
قطاع التعدين، وال تزال حصة الـصناعة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل منخفـضة                 اعتمادا كبريا على    
 يف املائة من غابات أفريقيا ولديه شـبكة مـن    ٥٠وميتلك البلد أيضا ما نسبته      . نسبيا يف هذا البلد   

األهنار قادرة على توفري الطاقة الكهرومائية على الصعيد اإلقليمي، على أن كـال هـذين املـوردين            
ن حاليا باهتمام كاف يف سـياق حتقيـق التنميـة الـصناعية املـستدامة يف املـدى الطويـل يف           ال حيظيا 
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن البلــدان الرئيــسية اخلاضــعة  . البلــد

إلعادة التأهيل يف مرحلة ما بعد الصراع، ومع أن اليونيدو نفّـذت يف الـسنوات األخـرية حافظـة                   
ة من مشاريع التعاون التقين يف جمايل الطاقة والبيئـة بالبلـد، فـإن أمامهـا فرصـا كـبرية لـدعم             صغري

وقـد  . االقتـصادية وتنويـع األنـشطة   احلكومة يف تنفيذ استراتيجيتها للحد من الفقر وتعزيز التنمية         
ص تنميـة األعمـال الزراعيـة التجاريـة وإجيـاد فـر            يشمل ذلك بوجه خاص تنفيـذ بـرامج يف جمـايل          

كمـا جيـري حاليـا استكـشاف فـرص إقامـة عالقـات تـآزر مـع جهـود                    . عمل يف القطاع اخلـاص    
إقليمية من قبيل برنامج التطوير وحتسني النوعية املنفّذ باالشـتراك مـع اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب                  

، وكـذلك مـع بـرامج الـشباب يف منطقـة         اجلماعة االقتـصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا        األفريقي و 
وتطلّب االضطالع جبميع هذه األنشطة التحضريية اإلسراع يف نشر مـوظفي           . ات الكربى البحري

اليونيــدو يف كينــشاسا لكــي يتــسّنى العمــل علــى الــصعيد احمللــي، وذلــك بالتعــاون والتنــسيق مــع  
  .األجهزة املقيمة التابعة لفريق األمم املتحدة القطري

    
    أمريكا الوسطى  )د(  

فـذة يف منطقـة أمريكـا الوسـطى دون اإلقليميـة، الـيت تـشمل                مع أن حجـم الـربامج املن        
ــة        ــدان مــن منطق ــدوراس وعــدة بل ــسلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهن بنمــا وال

يب ال يزال ضئيال نسبيا، فـإن تقيـيم آفـاق مـشاركة اليونيـدو فيهـا علـى نطـاق أوسـع أبـان                      ـ  الكاري

───────────────── 
 .يبة يف أمريكا الالتينية والكاريـلطاقة املتجددامرصد   )3(  
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 تركيـز التـدخالت بـشكل رئيـسي علـى أنـشطة             ومن املتوقـع أن ينـصب     . عن وجود فرص ممتازة   
وسـيتوىل املكتـب اإلقليمـي    . ذات صلة ببناء القدرات التجارية وتوليد الطاقة وإجياد فرص العمـل          

اجلديد املقـرر إنـشاؤه يف بنمـا ختطـيط مـشاريع التعـاون الـتقين وأنـشطة احملفـل العـاملي يف املنطقـة                         
اون مـع الـشركاء احمللـيني والـشركاء املتعـددي           وتنفيذ هـذه املـشاريع واألنـشطة ورصـدها، والتعـ          

األطراف يف تقصي جوانب التـآزر يف وضـع الـربامج واستكـشاف فـرص متويـل جديـدة يف هـذه              
  .املنطقة دون اإلقليمية

ن متاما للعمـل، وقـد التحـق        يوقد أصبح املكتبان اإلقليميان يف بنغالديش والربازيل جاهز         -١٥
ــها    ــبني بعمل ــن املكت ــيس كــلٍّ م ــو     . رئ ــة الكونغ ــة إىل مجهوري ــصفة مؤقت ــشار دويل ب ــد مست وأُوِف

الدميقراطية من أجل االضطالع بوظيفة التمثيل األساسي يف البلد واختاذ ما يلزم مـن تـدابري أوليـة       
كما يتوىل هـذا املستـشار متثيـل اليونيـدو يف أنـشطة فريـق               . لوضع برنامج كامل ألنشطة اليونيدو    

وجــرى تبــادل للرســائل فيمــا يتعلــق ببنمــا، وجتــري اليونيــدو . تــهاألمــم املتحــدة القطــري ومداوال
  .اتصاالت حثيثة مع احلكومة بشأن طرائق العمل احملددة للمكتب اإلقليمي اجلديد

، أحــرزت املنظمــة أيــضا تقــدما يف وضــع ٧-ق/١٣-تنفيــذا لقــرار املــؤمتر العــام م عو  -١٦
ومـع أن   .  ُينشأ فيه مكتب يف املـستقبل      إطار لتحليل اآلثار اليت حيتمل أن تترتب على أي موقع         

املنظمة مواظبة على اتباع سياستها املتمثلة يف إيالء اهتمام خاص لآلثار املاليـة الطويلـة األجـل                 
النامجة عن أي توسيع يف شبكة مكاتبها، فإن بعض التفاصيل املتعلقـة بزيـادة مـشاريع التعـاون                   

ب مـن هـذه املكاتـب هـي مـن العوامـل األساسـية           التقين والتأثري اإلمنـائي املُحتمـل إلنـشاء مكتـ         
وتقـّرر أن تـسترشد املنظمـة هبـذا التحليـل يف عمليـة اختـاذ                . ضمن هذه املنهجية املعتمدة حديثا    

القرارات املتعلقة بتحديد أي موقع جديـد للمكاتـب امليدانيـة يف املـستقبل، ممـا يـضمن شـفافية                    
، والـيت سُيـسترشد     IDB.37/6/Add.1ة يف الوثيقة    وفيما يلي قائمة املعايري الوارد    . هذه القرارات 

 :هبا يف عملية االختيار عموما يف املستقبل

  احتياجات البلد من أنشطة التنمية الصناعية؛  )أ(  
  الطلب الفعلي واحملتمل على خدمات اليونيدو، مبا يف ذلك أنشطة احملفل العاملي؛  )ب(  
  حجم خدمات اليونيدو حاليا؛  )ج(  
  ويل يف بلدان حمّددة؛فرص التم  )د(  
وجود املنظمات املتعددة األطراف واملنظمات احلكومية الدوليـة ذات الـصلة،       )ه(  

مع إيالء اهتمام خـاص للقـضايا املتـصلة بتحقيـق االتـساق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة                       
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وإمكانيــة االضــطالع بــربامج مــشتركة، وذلــك مــثال يف ســياق إطــار عمــل األمــم املتحــدة          
  دة اإلمنائية؛للمساع

ــة        )و(   ــنظم اللوجــستية احمللي ــة للنقــل وال ــة التحتي ــل البني ــارات اللوجــستية مث االعتب
  وغريها من قدرات الدعم احمللية، مبا فيها قدرات مكاتب األمم املتحدة األخرى يف البلد؛

االعتبــارات االســتراتيجية األخــرى، مبــا فيهــا التركيــز علــى أقــل البلــدان منــوا      )ز(  
 زيادة فعالية املكاتب امليدانية املنشأة وتوسيع نطاق مشـول خـدماهتا عـن طريـق إنـشاء                  وإمكانية

  .مكاتب مصّغرة
وعالوة على االستعانة هبذه اآللية لتحديد مواقع املكاتـب امليدانيـة اجلديـدة، سـتجري                 -١٧

عـديالت  اليونيدو حتليال منتظمـا لـشبكة مكاتبـها امليدانيـة برمتـها وسـتحّدد، عنـد االقتـضاء، الت          
كمـا سـيتأثر هـذا األمـر بعمليـة إدارة التغـيري اجلاريـة               . الالزم إدخاهلا على هيكل هذه املكاتـب      

وما يتصل هبا من إصـالح لعمليـات اليونيـدو التجاريـة، ّممـا سـيعّزز قـدرة املنظمـة علـى إضـفاء                  
  .على أنشطتها الربناجمية والعملياتية يف امليدان طابع المركزي تدرجيي

    
    إلجراء املطلوب من اجمللس اختاذها  -رابعا  

 . أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة اجمللس يوّدلعلّ  -١٨
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  املرفق
  )٢٠١٠سبتمرب /احلالة يف أيلول(حملة عامة عن وجود اليونيدو امليداين حاليا 

 برنامج آسيا واحمليط اهلادئ  برنامج البلدان العربية  برنامج أفريقيا  املنطقة
برنامج أوروبا والدول 

  املستقلة حديثا
برنامج أمريكا الالتينية 

  اجملموع  والكاريـيب
إثيوبيا، جنوب أفريقيا،   مكتب إقليمي

  نيجرييا
أوروغواي، كولومبيا،   -  تايلند، الصني، اهلند  مصر

  املكسيك
١٠  

مجهورية تنـزانيا املتحدة،   مكتب قُطري
مجهورية الكونغو 

، )شاءقيد اإلن(الدميقراطية 
السنغال، غانا، غينيا، 

الكامريون، كوت ديفوار، 
  كينيا، مدغشقر

تونس، اجلزائر، السودان، 
  لبنان، املغرب

إندونيسيا، إيران 
، )اإلسالمية-مجهورية(

  باكستان، الفلبني، 
  فييت نام

  ٢٠  الربازيل  -

، أوغندا، )شاغر(إريتريا   مكتب مصّغر
بوركينا فاسو، رواندا 

 ، زمبابوي،)شاغر(
، )شاغر(سرياليون، مايل 

  موزامبيق

أفغانستان، بنغالديش،   األردن
مجهورية الو الدميقراطية 

  الشعبية، كمبوديا

إكوادور، بوليفيا   أرمينيا، قريغيزستان
املتعددة -دولة(

  ، نيكاراغوا)القوميات

١٨  

   االحتاد الروسي،  سري النكا    توغو  جهة تنسيق
  أوكرانيا

  ٥  كوبا

  ١    كياتر        مركز إقليمي
  ٥٤  ٨  ٥  ١٣  ٧  ٢١  اجملموع

  
 


