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 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٧فيينا، 
  جدول األعمال املؤقَّتمن  ١٣البند 

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

مة من املنظمات اإلجراءات املناسبة الستعراض الطلبات املقدَّ    
  احلكومية للحصول على مركز استشاري  غري

    
      مذكِّرة من املدير العام    

ــاالً   ــرَّ امتث ــه الرابعــة واألربعــني،     ١٧-/م٤٤-ر م ت صللمق ــذي اختــذه اجمللــس يف دورت ال
مــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة هــذه الوثيقــة إجــراءات مناســبة الســتعراض الطلبــات املقدَّ  تقتــرح

  للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو.
  

    مقدِّمة  -أوالً 
ا للمنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة     استشـاري  جيوز جمللس التنمية الصـناعية أن ميـنح مركـزاً     -١

من الدستور وألحكام املبـادئ التوجيهيـة، الـيت أصـدرها املـؤمتر       (ب) ١-١٩للمادة  والوطنية وفقاً
العــام يف دورتــه األوىل، بشــأن عالقــة اليونيــدو باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة 

 كانون األول/ ١٢ املؤرَّخ ٤١-/م١-م ع ر املؤمتر العاممقرَّوغري احلكومية وغريها من املنظمات (
د املبادئ التوجيهية معايري وإجراءات مـنح املنظمـات   بادئ التوجيهية"). وحتدِّ) ("امل١٩٨٥ديسمرب 

ا، وكـذلك املعلومـات الـيت جيـب علـى املنظمـات تقـدميها إىل املـدير         استشـاري  غري احلكومية مركـزاً 
مــن املبــادئ التوجيهيــة: "يضــع اجمللــس إجــراءات مناســبة   ١٧ الفقــرة ووفقــاً ملــا تــنصُّ عليــهالعــام. 
  اض الطلبات...."الستعر
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تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٤خ املــؤرَّ ١٧-/م٤٤-م ت ص، يف مقــرَّره اجمللــس وقــد طلــب  -٢
" إىل األمانــة أن تصــوغ، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، إجــراءات مناســبة الســتعراض    ٢٠١٦

(ب) مـن   ١-١٩طلبات احلصول على مركز استشاري، لكي يوافق عليهـا اجمللـس وفقـاً للمـادة     
كوميـة الدوليـة   اليونيـدو باملنظمـات احل  من املبـادئ التوجيهيـة بشـأن عالقـة      ١٧الدستور والفقرة 

  )."٤١-/م١-ع واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات (مقرَّر املؤمتر العام م
رة علـى جمموعـة مـن مشـاريع     الرابع من هـذه املـذكِّ   القسمطلب اجمللس، حيتوي ب وعمالً  -٣

ــة للحصــول علــى    اإلجــراءات الســتعراض الطلبــات املقدَّ  مركــز مــة مــن املنظمــات غــري احلكومي
  استشاري لدى اليونيدو.

    
    املمارسات القائمة الستعراض الطلبات  -اًثاني 

ه طلبات احلصـول علـى مركـز استشـاري جيـب أن توجَّـ       تنص املبادئ التوجيهية على أنَّ  -٤
رة التالية، لكي ينظـر فيهـا   إىل املدير العام قبل أربعة أشهر على األقل من موعد دورة اجمللس املقرَّ

  تلك الدورة.اجمللس يف 
نــة يف ويف املمارســة العمليــة، تســتعرض األمانــة الطلبــات الــواردة علــى ضــوء املعــايري املبيَّ   -٥

ــة، وتتحقــق مــن أنَّ   ــادئ التوجيهي ــتمس مركــزاً   املب ــدَّاستشــاري املنظمــة الــيت تل مت املعلومــات ا ق
قبـل انعقـاد    ،الـدورات  قدَّم إىل أعضاء اجمللس يف إحدى وثائق ما قبـل املطلوبة منها. وبعد ذلك ُت

  مت الطلب، للنظر فيها واختاذ قرار بشأهنا.عن املنظمة اليت قدَّ معلوماٌت يوماً، ٤٥بـ الدورة
يلـي:    مـا  )١٩٨٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥- ١٣(اجمللس الثانية  ةواقترح املدير العام يف دور  - ٦
صـة تتكـون مـن مكتـب اجمللـس واملـدير       ، بغية تسهيل عمله وتسريعه، إنشاء جلنـة خمصَّ دُّاجمللس يو لَّ"لع

  ). ٣و ٢، الفقرتان IDB.2/5العام الستعراض طلبات احلصول على مركز استشاري" (الوثيقة 
ــدورات الالحقــة، اقتـُـ   -٧ ــدورات الــيت تقــدِّ   ويف ال ــائق مــا قبــل ال م معلومــات عــن  رح يف وث

بع اجمللس "املمارسـة  املنظمات غري احلكومية املتقدمة بطلب للحصول على مركز استشاري أن يت
املرعيــة يف الــدورات الســابقة، فيطلــب إىل مكتــب اجمللــس أن يســتعرض الطلــب املقــدَّم مــن هــذه  
املنظمة أو املنظمات غري احلكومية املعنية واملعلومات الواردة عنها، وأن يقدم توصياته إىل اجمللس 

  كي ينظر فيها أثناء دورته احلالية". 
مـة  يف الطلبـات املقدَّ  بـالنظر  مكتـب اجمللـس   قيـام يف  الراهنةمارسة امل تتمثل ،لذلك ووفقاً  -٨

مــن املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تســعى إىل احلصــول علــى مركــز استشــاري، يف أول اجتمــاع  
يعقده يف اليوم األول للدورة املعنية. وإذا لزم تقدمي املزيـد مـن التوضـيحات أو إذا أثـريت أسـئلة،      

  ظمة غري احلكومية قيد االستعراض.املسؤول عن االتصال باملنحضور املوظف  أيضاً أمكن
ــل   -٩ ــاميف  راســخة أيضــاً المارســة املوتتمث ــه     قي ــإبالغ اجمللــس بكامــل هيئت ــيس اجمللــس ب رئ

ركـز استشـاري، يف إطـار البنـد ذي الصـلة مـن       ماملكتب بشأن طلبـات احلصـول علـى     بتوصيات
عــن تقــدمي مشــاريع القــرارات املتعلقــة  جــدول األعمــال. والــرئيس مســؤول، عــالوة علــى ذلــك،

  بالطلبات إىل اجمللس للنظر فيها.
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    دراسة استقصائية أجرهتا األمانة  -اًثالث 
ــا   ٢٠١٧يف آذار/مـــارس   -١٠ ــائية لإلجـــراءات الـــيت تتبعهـ ، أجـــرت األمانـــة دراســـة استقصـ

ــة مؤسســات األمــم املتحــدة األخــرى الســتعراض الطلبــات املقدَّمــة مــن املنظمــات غــري      احلكومي
  للحصول على مركز استشاري أو مركز مراقب، وكشفت الدراسة عما يلي:

املبــادئ التوجيهيــة لليونيــدو تتوافــق مــع املبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة بــاجمللس     أنَّ  (أ) 
االقتصـــادي واالجتمـــاعي التـــابع لألمـــم املتحـــدة (اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي) واخلاصـــة 

ألغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفـاو)، ومنظمـة التجـارة العامليـة،     مبنظمات أخرى، مثل منظمة ا
  واملنظمة العاملية للملكية الفكرية؛

املعـــايري الـــيت تســـتخدمها مؤسســـات األمـــم املتحـــدة األخـــرى ملـــنح مركـــز   أنَّ  (ب) 
استشــاري أو مركــز مراقــب للمنظمــات غــري احلكوميــة تكــاد تتطــابق مــع تلــك الــيت تســتخدمها  

(اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة)، أو تقـل عنـها مـن         اليونيدو 
  حيث التفاصيل (الفاو)؛

مــن مؤسســات األمــم املتحــدة الــيت أجابــت علــى الدراســة     لــيس لــدى أيٍّأنــه   (ج) 
ر يف إجــراءات رمسيــة، إضــافة إىل مبادئهــا التوجيهيــة، للنظــ  االستقصــائية الــيت أجرهتــا األمانــة أيُّ 

مــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة. وكمــا هــو احلــال يف اليونيــدو، تســتعرض أمانــة   الطلبــات املقدَّ
قبل تقدميها إىل اهليئة التشريعية املعنيـة للبـت فيهـا. ومل توضـع آليـات       املنظمة املعنية الطلبات أوالً
ى سـبيل املثـال،   (علـ  حيث تـتم معاجلـة عـدد مـن الطلبـات أكـرب كـثرياً        ذات طابع رمسي أكرب إالَّ

بعــة للمجلــس االقتصــادي التاو املعنيــة باملنظمــات غــري احلكوميــة استعرضــت جلنــة األمــم املتحــدة
، وطلب ٢٠١٦، مقارنة بطلبني تلقتهما اليونيدو يف عام ٢٠١٦ يف عام طلباً ٤٦٤ واالجتماعي

  ). ٢٠١٤طلب يف عام  ، ومل تتلق أي٢٠١٥َّواحد يف عام 
    

 املقترحةاإلجراءات   -اًرابع 
  

إىل املمارسـة السـابقة، ُتقتـرح اإلجـراءات التاليـة السـتعراض        يف ضوء ما سبق، واسـتناداً   -١١
  الطلبات املقدَّمة من املنظمات غري احلكومية للحصول على مركز استشاري لدى اليونيدو:

    
إجراءات استعراض الطلبات املقدَّمة من املنظمات غري احلكومية للحصول على مركز 

      شاري لدى اليونيدواست
   مةمقدِّ

ــة الصــناعية هــذه اإلجــراءات عمــالً     (أ)  ــالفقرة  يضــع جملــس التنمي ــادئ   ١٧ب مــن املب
اليونيـدو باملنظمـات   ، بشـأن عالقـة   ٤١-/م١-ره م عالتوجيهية، اليت أصدرها املؤمتر العـام يف مقـرَّ  

  ؛املنظمات ("املبادئ التوجيهية") وغريها من احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية
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هـة  الستعراض طلبات احلصول على مركز استشاري املوجَّ توفر اإلجراءات إطاراً  (ب) 
  ؛ت غري احلكومية الدولية والوطنيةمن املنظما العامإىل املدير 
  ؛مقترنةً هباأ قَرأحكام املبادئ التوجيهية، وينبغي أن ُت اإلجراءاتتكمِّل   (ج) 
بأحكام املبادئ التوجيهية، جيوز للمجلس تعديل هذه اإلجراءات أو  مساسدون   (د) 

  ؛نة إذا اقتضت الظروف ذلكحالة معيَّ تكييفها يف أيِّ
    

  التقييم األويل من جانب األمانة
 أجـل ذلـك يف   حيصلبشرط أن  عند تلقي طلب للحصول على مركز استشاري،  ) (ه 

ا لتحديـد مـا إذا كـان الطلـب يفـي      أوليـ  جتري األمانة تقييمـاً  دورة،أقصاه أربعة أشهر قبل انعقاد ال
  ؛يف املبادئ التوجيهية املنصوص عليهاباملتطلبات 

الطلـب مسـتوفية   مقدِّمـة  د األمانة ما إذا كانـت املنظمـة   على وجه اخلصوص، حتدِّ  (و) 
مت املعلومـات  انت قد قـدَّ من املبادئ التوجيهية، وما إذا ك ١٤للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة 

  ؛من املبادئ التوجيهية ١٥الفقرة  دة يفاحملدَّ
، جتري أمانة أجهزة تقرير السياسات التقييم األويل بالتشاور الوثيق مـع  كقاعدة  (ز) 

  ؛املستشار القانوينمع  ليمية ذات الصلة، وعند االقتضاء،اإلدارات الفنية والشعب اإلق
جيوز للمدير العام أو املوظف الذي يتصرف بالنيابة عن املدير العام أن يطلب مـن    (ح) 
  ؛ملعلومات ألغراض التقييم األويلالطلب توفري مزيد من ا مقدِّمةاملنظمة 

أقصـاه   أجـل ، يف م املـدير العـام علـى أعضـاء اجمللـس     بعد إكمال التقييم األويل، يعمِّـ   (ط) 
مـة  من وثائق ما قبل الدورات تتضـمن معلومـات عـن املنظمـة مقدِّ     ثيقةًو الدورة، انعقاديوماً قبل  ٤٥

  ؛الطلب وعن نتائج التقييم األويل
    

    ع للمجلس ومكتب اجمللساالستعراض من جانب املكتب املوسَّ
 الطلـب  مقدِّمـة طلـب املنظمـة    من أجل استعراض ع للمجلساملكتب املوسَّ جيتمع  (ي) 

  ؛أيام عمل ١٠بفترة ُيفضَّل أن تكون  ، قبل انعقاد الدورة املعنيةعنهاواملعلومات 
  ؛صيته بشأن الطلب إىل مكتب اجمللسع توم املكتب املوسَّيقدِّ  (ك) 
عــه ع، عــادة يف اجتمايف الطلــب ويف توصــية املكتــب املوسَّــ  اجمللــسينظــر مكتــب   (ل) 

  ؛األول الذي يعقد أثناء الدورة
رئيس اجمللس، أو نائـب الـرئيس الـذي يتـوىل مهـام الـرئيس، بـإبالغ اجمللـس          يقوم  (م) 

يف اجللسة  بتوصية املكتب باملوافقة على الطلب أو رفضه أو تأجيل اختاذ قرار بشأنه، وذلك عموماً
  ؛العامة الثانية للدورة
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س، مبوافقة اجمللس، يقوم رئيس اجمللس، أو نائب الرئيس الذي يتـوىل مهـام الـرئي     (ن) 
يرفضـه أو يؤجـل اختـاذ     ر إىل اجمللس، يوافـق فيـه اجمللـس علـى الطلـب أو     بتقدمي نص مشروع مقرَّ

  ؛قرار بشأنه
  ؛قرار اجمللس إىل املنظمة املعنيةالعام  املديريرسل  (س) 
ــة (ي) إىل (م) أعــاله، جيــوز للمكتــب       (ع)  ــرغم مــن أحكــام الفقــرات الفرعي علــى ال

ختاذ توصياهتما بشأن الطلب إىل حـني إجـراء مزيـد مـن املشـاورات      ع ومكتب اجمللس تأجيل ااملوسَّ
  أو إىل حني تلقي معلومات أو توضيحات إضافية.

    
 اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -خامساً 
  

  ر التايل:أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّ دُّاجمللس يو لَّلع  -١٢
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/20علومات الواردة يف الوثيقة حييط علماً بامل (أ)  
مــة مــن املنظمــات غــري  يوافــق علــى إجــراءات اســتعراض الطلبــات املقدَّ  (ب)    

مـن   ١١احلكومية للحصـول علـى مركـز استشـاري لـدى اليونيـدو، املقترحـة يف الفقـرة         
  ر."واملرفقة هبذا املقرَّ IDB.45/20الوثيقة 

 


