
   IDB.43/17

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

  
Distr.: General 
20 April 2015 
Arabic 
Original: English 

 

 

 
  

 
 

 
300415    V.15-02251 (A) 

*1502251*
 

 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، لنسخ. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من ا، طُالتوفريلدواعي 

 جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ١١البند

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

      لى مركز استشاريطلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول ع    
      رة من املدير العاممذكِّ    

ن هذه الوثيقة معلومات عـن االحتـاد العـاملي ملنظمـات اهلندسـة، وهـو منظمـة        تتضمَّ    
 مت بطلب للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو.غري حكومية تقدَّ

    
اليونيـدو  (ب) من دستور اليونيـدو واملبـادئ التوجيهيـة لعالقـة      ١-١٩للمادة  وفقاً  -١

باملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة وســـائر املنظمـــات   
مـن مرفـق تلـك املبـادئ التوجيهيـة، ُتعمَّـم        ١٧)، وخصوصا الفقـرة  ٤١-/م١-ع م ر(املقرَّ

على أعضاء اجمللس، يف مرفق هذه الوثيقة، معلوماٌت عن االحتاد العـاملي ملنظمـات اهلندسـة،    
غـري حكوميـة تلـتمس احلصـول علـى مركـز استشـاري لـدى اليونيـدو. ولـدى            منظمـةٌ  وهو

األمانة معلوماٌت أوىف عـن هـذه املنظمـة غـري احلكوميـة. وكـان هـذا االحتـاد حيظـى، خـالل           
منظمـة غـري    ٧٣، مبركز استشاري لدى اليونيدو، وكان مـن بـني   ٢٠١١إىل  ١٩٨٦  الفترة من
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 .١١- /م٣٩- ر اجمللــس م ت صى اعتمــاد مقــرَّحكوميــة ُســِحب املركــز االستشــاري منــها لــد 
م بطلـب جديـد للحصـول علـى     ، أعرب االحتاد عن اهتمامه بالتقد٢٠١٥ُّشباط/فرباير  ويف

  املركز االستشاري.
من مرفق املبادئ التوجيهية على أن يضع اجمللـس قواعـد إجرائيـة     ١٧وتنصُّ الفقرة   -٢

غــري احلكوميــة للحصــول علــى مركــز   مــة مــن املنظمــات مناســبة الســتعراض الطلبــات املقدَّ 
، بغيــة تســهيل عملــه وتســريعه، أن يتَّبــع املمارســة املرعيــة يف  اجمللــس يــودُّ استشــاري. ولعــلَّ

الدورات السابقة، فيطلب إىل مكتـب اجمللـس أن يسـتعرض الطلـب املقـدَّم مـن هـذا االحتـاد         
إىل اجمللس كي ينظـر فيهـا    واملعلومات الواردة عنه يف مرفق هذه الوثيقة، وأن يقدِّم توصياته

  أثناء دورته احلالية.
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      املرفق
      االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة    

    اخللفية التارخيية  
برعايـة اليونسـكو    ١٩٦٨االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة هو منظمة أنشئت يف عـام    

تأمني الوصـول إىل   هبدف املسامهة خبرباته اهلندسية وحبلول سليمة وقائمة على األدلة من أجل
م هــذا خــدمات مســتدامة منــها ميــاه الشــرب اآلمنــة والطاقــة وإدارة النفايــات والغــذاء. ويقــدِّ  

ا ياسات بشأن ما ميكـن إجنـازه علميـ   ري الساالحتاد املشورة واإلرشادات إىل احلكومات ومقرِّ
األدوات الـيت   ، مبا فيهـا استناداً إىل املعارف احلالية واألدوات التكنولوجية القائمة اوتكنولوجي
تطويرها وحيتمل جناحها. اجيري حالي  
  ويقع مقر االحتاد يف مبىن اليونسكو يف باريس.  

    
    النظام األساسي    

  متاح
    

    هيكل األجهزة الرئاسية واإلدارة    
  مجعية عامة  •    
  جملس تنفيذي  •   
  جلنة تنفيذية  •   
      عشر جلان تقنية دائمة.  •    

    صلة بعمل اليونيدواألنشطة املت    
تتضــمن أنشــطة االحتــاد اســتجالء املعلومــات عــن أفضــل املمارســات علــى املســتوى      

ــاعي        ــن االجتم ــز األم ــية وتيســري نشــرها؛ وتعزي ــية الرئيس ــال األنشــطة اهلندس ــاملي يف جم -الع
ــدان العــامل بتط     االقتصــادي ــع بل ــة املســتدامة والتخفيــف مــن حــدة الفقــر يف مجي بيــق والتنمي

التكنولوجيا على حنو سليم. ويتعاون االحتاد مع وكـاالت التمويـل مثـل املصـارف اإلمنائيـة،      
  ويشجع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص بإدراج البعد اهلندسي.  

دة، ى ملسائل وطنية ودوليـة حمـدَّ  ويطوِّر االحتاد أنشطته من خالل جلان دائمة تتصدَّ  
  وعلى وجه اخلصوص:  
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 ر املناخ واحلد من آثاره؛مارسات اهلندسية البيئية واملستدامة يف جمال تغيُّامل  •    
 دة والطاقة األحيائية؛الطاقة املستدامة والطاقة املتجدِّ  •    
 اهلندسة والزراعة، واالستدامة يف جمال التعدين؛  •    
 بتكارية: املواد الذكية واهلندسة األحيائية وشـبكات أجهـزة  التكنولوجيات اال  •    

 االستشعار؛
 بناء القدرات يف أفريقيا؛  •    
      التثقيف اهلندسي من أجل التنمية املستدامة.  •    

    العالقات باألمم املتحدة وسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية    
عكف االحتاد على تطوير أنشطة تعاونية راسخة، على وجه اخلصوص يف اجملـاالت    

مية املستدامة، مع املنظمات والكيانات التالية: جملس األمـم املتحـدة االقتصـادي    املتعلقة بالتن
واالجتماعي، إدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة، برنـامج األمـم        
املتحـدة اإلمنــائي، برنـامج األمــم املتحـدة للبيئــة، اتفاقيــة األمـم املتحــدة اإلطاريـة بشــأن تغــري      

  ملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.  املناخ، ا
رات تفـاهم مـع منظمـات غـري حكوميـة، وعلـى       وقد وقّـع االحتـاد أيضـاً علـى مـذكِّ       

وجه اخلصوص مع االحتاد الدويل للمهندسني االستشـاريني، والشـبكة الدوليـة للمهندسـات     
 ي.  والعاملات، وجملس الطاقة العامل

  
    العضوية    

هندســية منظمــات  ١٠بلــداً و ٩٠يضــم االحتــاد يف عضــويته مجعيــات هندســية مــن   
  مليون مهندس على مستوى العامل. ٢٠ دولية أعضاء، ميثلون حوايل

  
    عنوان املقر الرئيسي    

 Maison de l’UNESCO 
1, rue Miollis 

75015 Paris 
France    
 +٣٣ ١ ٤٥ ٦٨ ٤٨ ٤٦ اهلاتف:

 +٣٣ ١ ٤٥ ٦٨ ٤٨ ٦٥الفاكس: 
    www.wfeo.net نترنت: املوقع على اإل
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 لة االحتاد املسؤولة عن االتصال مع اليونيدو:ممثِّ

 السيدة: هتاين يوسف، املديرة التنفيذية    
 executivedirector@wfeo.netالربيد اإللكتروين:   
 +٣٣) ٠( ١ ٤٥ ٦٨ ٤٨ ٤٦اهلاتف:   
  +٣٣) ٠( ١ ٤٥ ٦٨ ٤٨ ٦٥الفاكس:   

  


