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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُوفريالتلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونوالثانية الدورة
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧- ٢٥فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٢البند

واملنظمات املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية
     احلكومية واحلكومية وغريها من املنظمات غري

    معلومات عن منظمات حكومية دولية    
    رة من املدير العاممذكِّ    

العـريب   واملصـرف  أمانـة االحتـاد مـن أجـل املتوسـط     رة معلومـات عـن   م هذه املـذكِّ تقدِّ    
ا يف عقـد  معـن رغبتـه   اأعربتـ  للتنمية االقتصادية يف أفريقيا، ومها منظمتان حكوميتـان دوليتـان  

 اتفاق عالقة مناسب مع اليونيدو.
  
 ٤١- /م١- وجيهية الصادرة عن املؤمتر العـام يف مقـرَّره م ع  من املبادئ الت ٨عمالً بالفقرة   - ١

بشأن عقد اتفاقات عالقة مع املنظمات احلكومية الدولية اليت ال تندرج ضمن نطاق منظومة األمم 
املتحــدة، تقــدِّم هــذه الوثيقــة يف مرفقهــا معلومــات عــن مــنظميت أمانــة االحتــاد مــن أجــل املتوســط     

ادية يف أفريقيا، اللتني أبـدتا رغبتـهما يف عقـد اتفـاق عالقـة مناسـب       واملصرف العريب للتنمية االقتص
  مع اليونيدو.

  
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    

ر املـؤمتر العـام   رَّمـن مرفـق مقـ    ٩للفقـرة   أن يـأذن للمـدير العـام، وفقـاً     اجمللس يودُّ لعلَّ  -٢
ــع    ٤١-/م١-ع م ــة مناســب م ــاق عالق ــإبرام اتف ــاتني املنظمــ ، ب ــات  ، اســتناداًتنيه إىل املعلوم

  الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
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    املرفق
    أمانة االحتاد من أجل املتوسط    
    اخللفية التارخيية    

ــة األئت شــنأُ ــة لمان ــن أجــل املتوســط يف   العام ــه  ١٣الحتــاد م ــاريس   ٢٠٠٨متوز/يولي ــة ب يف قم
 شــراكة األورومتوســطية، باعتبــاره امتــدادا للاالحتــادمبوجــب قــرار مــن رؤســاء دول وحكومــات 

)Euro-Med( ًويف١٩٩٥ســت يف عــام الــيت تأسَّ ،باســم عمليــة برشــلونة  ، أو مــا يعــرف أيضــا . 
العامـة  بأن يكون مقر األمانـة  ، ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٤يف  ،ر وزراء اخلارجيةقرَّ مارسيليا

آذار/مــارس  ٣يف  تــهألماناألساســي  االحتــاد النظــاَم األعضــاء يف الــدولُ يف برشــلونة. واعتمــدت
٢٠١٠.  

  
    النظام األساسي    

  متاح.
    

    الغرض    
 تشـجيع وإعـداد  علـى حتديـد و  الوالية واملهام املكلَّفة هبا أمانة االحتـاد مـن أجـل املتوسـط     ز تركِّ

 ز التعـاون مبـادئ القـانون الـدويل وقواعـده، وتعـزِّ     وتنسيق املشاريع اإلقليمية الـيت تتماشـى مـع    
  .على حياة املواطنني اباًر إجيتؤثِّ، ووتقويه

    
    العضوية    

دولــةً  ٤٣وعــددها  يف االحتــاد مــن أجــل املتوســط األعضــاء دول الــمــن  العامــة األمانــةف تتــألَّ
بلـدان منطقـة   دولـةً مـن    ١٥يف االحتـاد األورويب و األعضـاء  دولةً مـن الـدول    ٢٨منها ، عضواً

وحيق جلامعة الـدول العربيـة املشـاركة    على املفوضية األوروبية.  ، عالوةًالبحر األبيض املتوسط
  .املستوياتمجيع يف االجتماعات على 

    
    اهليكل التنظيمي    

وبرنـامج عملـها ويقـوم باإلعـداد     العامـة  على ميزانية األمانـة  ادق يصاجتماع كبار املسؤولني: 
  .لالجتماعات الوزارية

  .نيالعاممن األمناء أمني عام وستة 
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    التمويل    

علـى  مـن أجـل املتوسـط    مها أعضـاء االحتـاد   مـن خـالل مـنح يقـدِّ    العمـل اجلاريـة   تكاليف ل متوَّ
  .االحتاد األورويبمة من منح مقدَّ، باإلضافة إىل أساس طوعي ومتوازن

    
    األنشطة    

يف شـراكة وثيقـة مـع    ، مـن أجـل املتوسـط    لالحتـاد  تعمل األمانة العامة، بوصفها اهليئة التنفيذيـة 
تعزيز املشاريع اإلقليمية وشـبه   بغيةاخلاص ومنظمات اجملتمع املدين  املؤسسات العامة والقطاع

 موتقـــدِّاالجتماعيـــة واالقتصـــادية للمنطقـــة األورومتوســـطية. لألولويـــات  اإلقليميـــة اســـتجابةً
مـن أجـل تـأمني األمـوال للمشـاريع، وإنشـاء شـبكة شـراكة         لتمويل وضع خطط ليف  املساعدةَ

  .يف إجياد شركاء حمتملني ، وأيضاًاجلهات الراعيةسات املالية وقوية بني اجلهات املاحنة واملؤس
ة إقليمية للحوار والتبادل بني احلكومات واملنظمـات الدوليـة   كمنصَّ وتعمل األمانة العامة أيضاً

  سات التمويل وأصحاب املصلحة االقتصادية.واملنظمات غري احلكومية ومؤسَّ
  

    التعاون مع اليونيدو    
لتطـــوير مشـــاريع ومبـــادرات يف املنطقـــة   هـــالعامـــة واليونيـــدو توحيـــد جهودميكـــن لألمانـــة ا

  :األورومتوسطية يف اجملاالت التالية
  تطوير األعمال؛  •
  االقتصادي؛املرأة يف اجملال متكني   •
  الطاقة؛  •
  .املياه والبيئة وتغري املناخ  •
    

    العالقة بسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية    
 سـية لألمانـة العامـة: االحتـاد األورويب، املصـرف األورويب لالسـتثمار، جامعـة       الشراكات املؤسَّ

  .وغريها ،الدول العربية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ــا   ــاليون: حكومت ــدويل،    الشــركاء امل ــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنــائي ال ــرويج، والوكال فرنســا والن

  ة للتنمية الدولية.والوكالة السويدي
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    العنوان    
Secretariat of the Union for the Mediterranean (UfMS) 
Palacio de Pedralbes

Pere Duran Farell, 11

08034 Barcelona

Spain 

 +٣٤ ٥٢١٩٣ ٤١٠٠رقم اهلاتف: 
 +٣٤ ٩٣ ٥٢١ ٤١٠٢رقم الفاكس: 

 info@ufmsecretariat.orgالربيد اإللكتروين:
         www.ufmsecretariat.orgاملوقع على اإلنترنت:

    ل املسؤول عن االتصال مع اليونيدو:املمثِّ    
        شعبة تطوير األعمالاملاليني،  ينكبري املستشاريب، فوزي دالسيد 

    رئيس املنظمة    
  األمني العام، فتح اهللا السجلماسيالسيد 
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    العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا املصرف
    اخللفية التارخيية    

س املصــرف العــريب للتنميــة االقتصــادية يف أفريقيــا مبقتضــى قــرار مــن مــؤمتر القمــة العــريب   تأسَّــ
ــادس  ــد يف الســ ــر يف الــــذي ُعقــ ــاين/نو ٢٨اجلزائــ ــرين الثــ ــه ١٩٧٣فمرب تشــ ــدأ عملياتــ ، وبــ

باخلرطوم، السـودان. واملصـرف    مقر املكتب الرئيسي للمصرفويقع  .١٩٧٥آذار/مارس  يف
ع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وباالسـتقالل التـام يف اجملـالني اإلداري    مؤسسة مالية تتمتَّ

  .واملايل، وخيضع ألحكام اتفاقية إنشائه وملبادئ القانون الدويل
    

    النظام األساسي    
  متاح.

    
    الغرض    

بني املنطقتني العربيـة واألفريقيـة.    والفينس املصرف هبدف دعم التعاون االقتصادي واملايل تأسَّ
  :التالية ماهاملاملصرف بكُلِّف هلذا اهلدف،  وحتقيقاً

  يف البلدان األفريقية؛االقتصادية اإلسهام يف متويل التنمية   •
  س األموال العربية يف التنمية األفريقية؛تشجيع مشاركة رؤو  •
  الالزمة للتنمية يف أفريقيا. املعونة الفنيةاإلسهام يف توفري   •
    

    العضوية    
األردن واإلمارات العربيـة املتحـدة والبحـرين    يف جامعة الدول العربية: اً مثاين عشرة دولة عضو

 والسودان والعراق وعمـان وقطـر   وتونس واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ودولة فلسطني
  .والكويت ولبنان وليبيا ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية وموريتانيا

    
    اهليكل التنظيمي    

  جملس احملافظني
  جملس اإلدارة
  املدير العام
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    التمويل    
ههـا  توجِّوأدوات تنفيذيـة  طرائـق  عـدَّة  مـن خـالل   ل أنشطة التعاون اليت يقـوم هبـا املصـرف    متوَّ

 ٢٠١٤-٢٠١٠مدت اخلطة اخلمسية السادسـة للفتـرة   اعُتقد . واخلطط اخلمسية االستراتيجية
  .٢٠٠٩يف نيسان/أبريل 

    
    األنشطة    

وتدخل يف إطار خططهـا التنمويـة.    ،للبلدان املستفيدة ذات أولويةاملصرف هلا املشاريع اليت ميوِّ
يف  بلـد أفريقـي  مـن  إجيـايب يف أكثـر   تـأثري  وهتدف إىل حتقيـق  وهذه املشاريع ذات صبغة إقليمية 

ــن ثَــ   ــة.     مَّآن واحــد، وم ــدان املتلقي ــل اقتصــاديات البل ــوِّتســهم يف تكام  أيضــاًاملصــرف ل ومي
ل كمــا ميــوِّ إىل البلــدان األفريقيــة املســتفيدة،    ردُّيف صــورة مــنح ال ُتــ   العــون الفــين عمليــات 

  .صادرات عربية إىل البلدان األفريقية املتلقية
يواجهان التنمية االقتصـادية: نـدرة   رئيسيني لعائقَْين  ته احلالية،، مبوجب خطَّاملصرفى ويتصدَّ

ــة  ــة القــدرات املؤسســية املــوارد الرأمسالي . وباإلضــافة إىل اهلــدف العــام للمصــرف   وعــدم كفاي
صــوب حتقيــق األمــن الغــذائي،   ه يعمــل أيضــاًة الفقــر، فإنَّــل يف املســامهة يف ختفيــف حــدَّاملتمثِّــ
  ية املوارد البشرية، ومشاركة املرأة يف التنمية، ومحاية البيئة يف البلدان املستفيدة.وتنم

  
    التعاون مع اليونيدو    

ــاً ــدو   وفق ــتراتيجية اليوني ــة بالس ــتدامة،     املعني ــع واملس ــاملة للجمي ــة الصــناعية الش ــق التنمي تحقي
  :ز املنظمتان على اجملاالت التالية للتعاونتركِّ  قد
  ؛رة واالستثمار يف أفريقياتعزيز التجا  •
  ؛ة الفقرة من خالل األنشطة املنتجةالتخفيف من حدَّ  •
  ؛تنمية القطاع اخلاص من خالل تطوير األعمال وتعزيز االستثمار  •
  التمكني االقتصادي للمرأة والشباب وتزويدهم بقدرات تنظيم املشاريع؛  •
  تنمية الطاقة املستدامة؛  •
  ية واألمن الغذائي؛الزراعة والصناعة الزراع  •
  ؛املياه والبيئة وتغّير املناخ  •
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إقامــة لقطــاع اخلــاص واملســاعدة يف حتديــد فــرص االســتثمار ومتويــل املصــرف لتعزيــز   •
  ؛العالقات التكنولوجية

النمـوذج احلاسـويب لتحليـل اجلـدوى     إعداد املشاريع الصـناعية وتقييمهـا، مبـا يف ذلـك       •
  .واإلبالغ (كومفار)

    
    بسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكوميةالعالقة     

 ،كما يعمل بشكل وثيق مـع الشـركاء االسـتراتيجيني    .العريب العونجمموعة املصرف عضو يف 
ــراف      ــددة األطـ ــة واملتعـ ــة الثنائيـ ــاالت التنميـ ــك وكـ ــا يف ذلـ ــة  مبـ ــة والدوليـ ــات اإلقليميـ واهليئـ

ــك ــريب    كبن ــيج الع ــامج اخلل ــي، وبرن ــة األفريق ــة،    التنمي ــم املتحــدة اإلمنائي ــدعم منظمــات األم  ل
  اإلسالمي للتنمية، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، والبنك الدويل.  والبنك

    
    العنوان    

Abdel Rahman El Mahdi Street 

P.O. Box 2640

Khartoum 11111

Sudan

 +٧٧٣٧٠٩/٧٧٣٦٤٦١٨٣٢٤٩رقم اهلاتف: 
 +٧٧٠٦٠٠/٧٧٠٤٩٨١٨٣٢٤٩رقم الفاكس: 

 badea@badea.orgالربيد اإللكتروين:
       www.badea.orgاملوقع على اإلنترنت:

    رئيس املنظمة    
  املدير العام، العزيز خلف عبدالسيد معايل 

  


