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

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا،
   من جدول األعمال املؤقَّت١١البند

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
       احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

  طلبان مقدَّمان من منظمتني غري حكوميتني     
      للحصول على مركز استشاري

      مذكِّرة من املدير العام    
لخدمـة الدوليـة، واملركـز املعـين        لتتضمَّن هذه الوثيقة معلومات عـن رابطـة املتطـوِّعني             

باحلوار والتعاون العامليني، ومها منظمتان غري حكوميتني تقدَّمت كلٌّ منـهما بطلـب للحـصول           
 .على مركز استشاري لدى اليونيدو

    
توجيهيــة لعالقــة اليونيــدو ال ئبــاداليونيــدو واملمــن دســتور ) ب (١-١٩ للمــادة وفقــاً  -١
   رقــرَّامل(احلكوميــة وســائر املنظمــات احلكوميــة وغــري الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة املنظمــات ب
ُتعمَّم علـى أعـضاء     ،   من مرفق تلك املبادئ التوجيهية     ١٧الفقرة  وخصوصاً   ،)٤١-م/١-ع م

لخدمـة الدوليـة واملركـز املعـين        ل مرفق هذه الوثيقة، معلوماٌت عن رابطـة املتطـوِّعني           اجمللس، يف 
ــى مركــز        ــان غــري حكــوميتني تلتمــسان احلــصول عل ــامليني، ومهــا منظمت ــاون الع ــاحلوار والتع ب
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وتوجد لدى األمانة معلومات أكثر تفصيالً عن تينك املنظمـتني غـري            . استشاري لدى اليونيدو  
لخدمـة الدوليـة مركـز استـشاري يف اليونيـدو مـن             لقد كـان ملؤسـسة املتطـوِّعني        و. احلكوميتني

ــام  ــني   ٢٠١١ إىل ١٩٩٩عـ ــن بـ ــت مـ ــا    ٧٣، وكانـ ــف مركزهـ ــة أُوقـ ــري حكوميـ ــةً غـ  منظمـ
  .١١-م/٣٩-االستشاري بعد اعتماد مقرَّر اجمللس م ت ص

د إجرائيــة  مــن مرفــق املبــادئ التوجيهيــة علــى أن يــضع اجمللــس قواعــ ١٧ الفقــرة وتــنصُّ  -٢
. مة من املنظمات غري احلكومية للحصول على مركز استشاري        مناسبة الستعراض الطلبات املقدَّ   

رف الـذي أُرسـي يف دورات سـابقة         بـع العُـ   ، بغية تـسهيل عملـه وتعجيلـه، أن يتَّ          يودُّ اجمللس لعلو
احلكـوميتني  هـاتني املنظمـتني غـري     مـن    نيم املقـدَّ  ني أن يـستعرض الطلـب      اجمللـس  فيطلب إىل مكتب  

م توصـياته إىل اجمللـس كـي ينظـر فيهـا            ا يف مرفق هذه الوثيقة، وأن يقـدِّ       م عنه الواردةواملعلومات  
  .أثناء دورته احلالية
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      املرفق
    لخدمة الدوليةلرابطة املتطوِّعني     
    اخللفية التارخيية    

ــشئت يف   لرابطــة املتطــوِّعني     ــة أُن ــة هــي منظمــة غــري حكومي ــة الدولي ــا يف لخدم    إيطالي
  .١٩٧٢عام 

وهي تعمل يف أكثر مـن      . وتتمثَّل مهمَّة الرابطة يف دعم التنمية البشرية يف البلدان النامية           
 بلــداً ناميــاً يف أفريقيــا وآســيا وأوروبــا الــشرقية وأمريكــا الالتينيــة   ٣٧ مــشروع تعــاوين يف ١٠٠

ــة  والكــاريب ــسي  . ي واملنطقــة العربي ــشطتها الرئي ــشمل جمــاالت أن ــر مــن   وت ــها أكث ة، الــيت ينتفــع من
  . شخص بصورة مباشرة، الزراعة واألمن الغذائي واملياه والطاقة والتنمية االجتماعية٤ ٠٠٠ ٠٠٠

  
    النظام األساسي    

  متاح  
  

    هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة    
  اجمللس التأسيسي  •  
  جملس األعضاء املشاركني  •  
  جملس املديرين  •  
  رئيس، األمني العام، جملس مراجعي احلساباتالرئيس، نائب ال  •  

    
     بعمل اليونيدوذات الصلةاألنشطة     

األولويات املواضيعية األكثر شيوعاً هي احلدُّ من الفقـر مـن خـالل األنـشطة اإلنتاجيـة           
  .والبيئة والطاقة

 منــها برناجميــة،جمــاالت ملة، تعــزِّز الرابطــة أنــشطتها يف ومــن أجــل تعزيــز التنميــة الــشا  
  :التالية

  احلّد من الفقر من خالل األنشطة املولِّدة للدخل؛  •  
  التدريب املهين وتوفري فرص العمل للشباب؛  •  
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  األعمال التجارية الزراعية والتنمية املستدامة؛  •  
  احلصول على الطاقة وكفاءة الطاقة يف البيئات الفقرية؛  •  
  .التطوير اجملتمعي بالتعاون مع القطاع اخلاص  •  
لرابطــة إىل إقامــة الــشبكات والتحالفــات، وخاصــة مــع اجلامعــات ومراكــز    وتــسعى ا  

تــشارك يف مبــادرات مثــل هــي و. البحــوث وكــذلك مــع اجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص 
  .مبادرة االتفاق العاملي

    
     واملنظمات غري احلكوميةسائر املنظمات احلكومية الدوليةبالعالقات باألمم املتحدة و    

ــع    ــصادي     لرابطــة املتطــوِّعني  تتمتَّ ــدى اجمللــس االقت ــشاري ل ــة مبركــز است ــة الدولي لخدم
. واالجتماعي وصندوق األمم املتحدة للطفولة، وهي مشارٌك معتَمـٌد يف مبـادرة االتفـاق العـاملي               

  .ومعترٌف هبا يف قائمة منظمة العمل الدولية اخلاصة باملنظمات غري احلكومية
    

    عنوان املقر الرئيسي    
Via Legnone, 4 

20158 Milan 

Italy 

  881 6749 02 39+: اهلاتف
  0056 6749 02 39+: الفاكس

      org.avsi@milano: الربيد اإللكتروين
    :املمثّل املسؤول عن االتصال باليونيدو

Alberto Piattiاألمني العام ،  
  org.avsi@piatti.alberto: الربيد اإللكتروين

        366 88 6749 02 39+: اهلاتف
      املركز املعين باحلوار والتعاون العامليني    
    اخللفية التارخيية    

 كمنظمـة غـري حكوميـة    ٢٠٠٩املركز املعين باحلوار والتعاون العـامليني يف عـام        تأسَّس    
ع االســتقرار والتنميــة البيئيــة واالقتــصادية علــى أســاس مــن الــشفافية  وغــري هادفــة للــربح تــشجِّ

  .والثقة املتبادلة
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    املهمَّة    
  .التنمية املستدامة من خالل احلوار  

    
    النظام األساسي    

  متاح  
    

    هيكل اهليئات التشريعية واإلدارة    
  الرئيس  
  األمني العام ورئيس اإلدارة  
  )ثالثة(نوَّاب الرئيس   

    
     بعمل اليونيدوذات الصلةنشطة األ    

املركز املعين باحلوار والتعاون العامليني مستعد لدعم مبادئ وبرامج اليونيدو بنـشاط مـن                
خالل تسهيل االتصاالت املباشرة مع داعمـي مهمَّتـه، مبـا يف ذلـك الـسلطات املختـصَّة ورؤسـاء                    

  :ون يف اجملاالت التاليةالدول واملسؤولون احلكوميون ومديرو األعمال التجارية الرئيسي
  احلّد من الفقر؛  •  
  بناء القدرات التجارية؛  •  
  .البيئة والطاقة  •  

    
     واملنظمات غري احلكوميةسائر املنظمات احلكومية الدوليةبالعالقات باألمم املتحدة و    

 املركز املعين باحلوار والتعاون العامليني هـو عـضو يف مبـادرة كلينتـون العامليـة ويتعـاون                   
وعلى الرغم من أنه منظمة غري حكومية أُسِّست حديثاً، فقد أنـشأ املركـز أيـضاً                . معها بنشاط 

عالقات مـع األوملبيـاد اخلـاص وشـركة مايلـستون جـي آربيـه، ووقَّـع علـى مـذكِّرة تعـاون مـع                   
  ".جملس شعب كازاخستان"
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    عنوان املقر الرئيسي    
Mahlerstrasse 16/6/3.6.1 

Palais Corso 

1010 Vienna 

Austria  
  549 00 89 1 (43): اهلاتف
  549/49 00 89 1 (43): الفاكس

  eu.cgdc@office: الربيد اإللكتروين

     eu.cgdc.www: املوقع اإللكتروين
    :املمثّالن املسؤوالن عن االتصال باليونيدو

Stamen Stantchevاألمني العام ،  
  549 00 89 1 (43): اهلاتف

  eu.cgdc@stamen: الربيد اإللكتروين
  

Lena Hovivyanمساعدة الرئيس واألمني العام ،  
  344 85 73 0676 (43): اهلاتف

  eu.cgdc@hovivyan.alen: الربيد اإللكتروين
 


